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Pasaulio

Rinkimams
artėjant

V.Adamkui rugsėjo 5 d. jau
buvo tartasi dėl tokio bendra
darbiavimo principų. Adamkus
pasiūlė liberalams prisijungti
prie rugpjūčio pradžioje sudary
tos „Vidurio jėgų santalkos", į
kurią jau įeina Centro, Tau
tininku Sąjungos ir Demokratų
partija bei Politinių kalinių ir
tremtinių sąjunga.
„Vidurio jėgų santalkos"
pagrindinis tikslas — po rin
kimų į Seimą tampriai bendra
darbiauti j ją įeinančioms par
tijoms. V. Adamkus greičiausiai
bus „Vidurio jėgų santalkos"
garbės vadas, nes jis pats ne
Rugpjūčio 31d. Ruaįjoe ir Čečėnijos atstovai Dagesta^ rajono centre Chaaavjurte po tris savaites
ketina balotiruotis į Seimą.
trukusių derybų susitarė dėl priemonių įvesti taika Opinijoje bei numatė, kada bus sprendžiama
E. Gentvilas informavo Eltą,
dėl jos statuso Abiejų salių att,U>vai paskelbė politinį ..areiakim*. dėl pagrindinių taikos įvedimo
kad V. Adamkaus pasiūlymas
Čečėnijoje principu- Pagal sj dokumente. Čečėnuos r-klausomybes nuo Rusijos klausimas turi
bus svarstomas Lietuvos Li
būti išspręstas iki 2001 m gruodžio 31 dienos.
beralų sąjungos tarybos po
Nuotr^ Čečėnijos armijos stabo viršininkas Aslv Maschadov (kairėje) ir Rusijos Saugumo
sėdyje, be kita ko, bus patvirtin
tarybos sekretorius Aleksandr Lebed spaudžia viettas kitam rankas po ilgai laukto dokumento
tas galutinis LLS kandidatų į
pasirašymo.
Reuter nuotr. „Lietuvos ryte"
Seimą sąrašas.
Centro ir Tautininkų sąjungos
bei Demokratų partija jau yra
zonos riba ginčijamame plote
paskelbusios savo kandidatų są
nubrėžta žymiai toliau į pietus
rašus. Tautininkai, demokratai
negu buvo mėginama tartis iki
ir Politinių kalinių bei tremti
tol. Tuo tarpu Kuršių neriją
nių sąjungos nariai yra pareiš
pripažįstant kaip gyvenamąją
kę, kad da]yvaus_Sejmo rinkAteritorija, linija būtų nubrėžta
muose bendrų kandidatų sąra
Vilnius, rugsėjo 5 d. (AGEP) tinių Tautų Jūrų teisės kon labiau į šiaurę, ir Lietuvai
šu, tai yra, sudarys priešrin — Užsienio reikalų ministro vencijos 121 straipsnį. Jų aiš atitektų 70%-8O% ginčijamame
kiminę koaliciją.
Povilo Gylio teigimu, Lietuva kinimu, Kuršių nerija siūloma plote esamų naftos telkinių,
supranta, kad dvišalių „intere prilyginti ne gyvenamajai šalies kuriuos Latvija yra numačiusi
sų aiškinimasis pakeltu tonu ir teritorijai, o rifui arba uolai.
eksploatuoti pagal 1995 m. spa
aštri retorika" kenkia tarp
Pasak Lietuvos Užsienio rei lio mėnesį pasirašytą susita
tautiniam valstybės įvaizdžiui, kalų ministerijos vadovo, taip rimą su JAV „Amoco" ir Šve
tačiau taip pat negali sutikti su interpretuojant šį tarptautinį dijos OPAB bendrovėmis.
kratų partija ir kitomis.
Latvijos siūlomais jūros sienos dokumentą, vasarą iš kaimyni
Ratifikuoti šį susitarimą Lat
Sudarydama sąrašą daugia- žymėjimo principais.
nės valstybės diplomatų gautuo vijos parlamente numatyta iki
mandatėje apygardoje, LLS
Kaip jau skelbta, trečiadienį se žemėlapiuose ekonominės rugsėjo 15 dienos.
Taryba atsižvelgė į beveik 300 Latvijos ambasadoriui Lietuvoje
partijos narių nuomonę. Jie Atis Sjanitis įteikta Lietuvos
dalyvavo kandidatų populia Užsienio reikalų ministerijos
rumo nustatyme. Liberalų kan (URM) nota dėl neteisėtų Latvi
didatų į Seimo narius amžiaus jos veiksmų nustatant licencinę
R y g a , rugsėjo 6 d. (AGEP) - ginčijamose Baltijos jūros
vidurkis yra 38 metai. Atrodo, zoną ir suteikiant užsienio bend
kad tai, pasak A. Meliano, yra rovėms teisę tirti bei eksploa Latvija patenkinta, kad Lietu zonose".
pats jauniausias kandidatų są tuoti naftos telkinius Lietuvai va pagaliau pateikė konkrečių
Latvijos Seimo užsienio
rašas šiuose Seimo rinkimuose. priklausančioje jūros dugno pasiūlymų, kaip išspręsti sienos reikalų komisijos pirmininkas
LLS Tarybos posėdyje, kuria dalyje ir abiejų šalių ginči ginčą.
Indulis Berzinis rugsėjo 5 d.
Taip Latvijos URM sekreto
me buvo patvirtinti kandidatai, jamuose Baltijos jūros plotuose.
pažymėjo, kad Lietuva sąmonin
dalyvavo Valdas Adamkus. Jis Tuo pačiu buvo pareikšta, kad rius spaudai Rihardas Mucinis gai komplikuoja santykius su
papasakojo apie savo iniciatyvą Lietuva nesutiks su jokiais Lie komentavo rugsėjo 4 d. Lietuvos Latvija, artėjant rugsėjo 9 d.
prieš Seimo rinkimus sutelkti tuvos suverenias teises pažei įteiktą griežtą notą dėl netei numatytam abiejų šalių minist
įvairias Lietuvos partijas ben džiančiais veiksmais iki tos sėtų Latvijos veiksmų sudarytos rų pirmininkų susitikimui.
dram darbui ir pakvietė dienos, kai bus atriboti Baltijos sutarties su užsienio bendro
vėmis dėl teisės žvalgyti ir nau
liberalus įsijungti į tokį jūros plotai tarp abiejų vals
doti naftos telkinį, esantį daly
bendradarbiavimą. V. Adamkus tybių.
je Lietuvai priklausančio žemy
pažadėjo remti LLS ir jos kan
Kaunas, rugsėjo 5-9 d. (KD) —
Ketvirtadienį spaudos konfe ninio seifo ir abiejų šalių
didatus vienmandatėse rinkimų
Kauno
mariose, netoli Pažaislio,
ginčijamoje
zonoje.
rencijoje užsienio reikalų
apygardose.
Pasak URM sekeretoriaus rugsėjo 5 d. nuskendo 5 Kauno
ministras P. Gylys pareiškė, jog
Lietuvai nepriimtini argumen spaudai, Latvija nenorėtų trak Jėzuitų gimnazijos moksleiviai.
• „Lietuvos rytas" rugsėjo 5 tai, kuriais Latvijos derybų dele- t u o t i Lietuvos nustatytos Nelaimė įvyko, kai į techniškai
linijos
kaip netvarkingą katerį, kuriame
d. išspausdino A. Račo straips gacija aiškina 1982 m., Jung- koordinačių
vienašališko žingsnio prieš nebuvo gelbėjimosi liemenių,
nį „Po V. Adamkaus vėliava —
vietoje leistinų 6 asmenų,
jau keturiese". Straipsnyje
• Valstiečių partijos (VP) nustatant sieną
R. Mucinis paaiškino, kad išplaukė — 9. Su moksleiviais
rašoma, jog Tautininkų sąjun taryba atmetė spaudos kaltini
gos būstinėje vykusiame pasita mus dėl savo nario ir Žemės Latvija negali priimti notoje plaukė ir klasės auklėtoja.
rime Centro sąjungos pirminin ūkio ministerijos sekretoriaus pateikto licencinės sutarties su
Katerio vairininkas leido
kas R. Ozolas, Liberalų sąjungos Vytauto Kamblevičiaus ryšių su „Amoco" ir OPAB aiškinimo, vairuoti vienai iš moksleivių,
vadovas E. Gentvilas, Demokra nusikalstamomis grupuotėmis nes Lietuva tiksliai žino šios su kuriai, staigiai pasukus vairą,
tų partijos pirmininkas S. Peče ir nutarė nekeisti jo vietos tarties turinį ir įsigaliojimo kateris apvirto.
liūnas ir tautininkų vadovas R. rinkimų sąraše, kur jis yra sąlygas. Susipažinti su sutar
Iš devynių kateriu plaukusių
Smetona, pasitarę tarpusavyje šeštas. Penktadienį paskelbtas timi taip pat galėjo ir Lietuvos asmenų išsigelbėti pavyko tik
ambasadorius Latvrjoje.
ir su išeivijos atstovu V. VP tarybos pareiškimas, kuria
keturiems. Šeštadienį Kaunas į
Lietuvos URM notoje pažymi
Adamkumi, nusprendė sudaryti me taip pat rekomenduota V.
paskutinę kelionę palydėjo ke
bendrą koordinacinę rinkimų Kamblevičių kelti kandidatu ma, jog galimas Latvijos sutar turis Jėzuitų gimnazijos de
apylinkių vadovų grupę. Buvo vienmandatėje apygardoje. Ry ties su bendrovėmis „Amoco" ir vintokus, dar vieno moksleivio
OPAB ratifikavimas neturės
kalbama ir apie V. Adamkaus šiais su nusikalstama grupuote
jokių teisinių padarinių, nes šis kūnas rugsėjo 8 d. nebuvo ras
dalyvavimą rinkimų kampani spaudos kaltintas ŽŪM sekreto
susitarimas neteisėtas nuo pat tas, nors be gelbėtojų dirbo ir
joje. Sudarytos grupės darbe rius liepos pabaigoje pareiškė
raitoji policija, iš sraigtasparnio
jo pasirašymo.
taip pat turėtų dalyvauti ir pasiliekąs teisę „ginti savo
buvo
apžiūrėtos Kauno marių
Lietuvos URM taip pat krei
Lietuvos Politinių kalinių ir garbę ir orumą Lietuvos Res
apylinkės.
Kauno Klinikose
pėsi į „Amoco" ir OPAB, ragin
tremtinių sąjungos atstovas, publikos įstatymų numatyta
dama jas susilaikyti nuo „esą vaikų reanimacijos skyriuje
nes pasitarime šiai organizacijai tvarka". Valstiečių partija da potencialiai turimų teisių žval gydomos išgelbėtos moksleivės
niekas neatstovavo „tik dėl bar paragino jį paspartinti šį gyti ir naudoti naftos telkinį (jos padėtis po nelaimės buvo
techninių kliūčių".
procesą.
Lietuvos žemyniniame šelfe ir kritiška, nes veikė tik trečdalis

Lietuva nesutinka su latvių
siūlymu Kuršių neriją
prilyginti negyvenamajai
teritorijai

Liberalai patvirtino savo
kandidatų į Seimą sąrašą
Vilnius, rugsėjo 6 d. (AGEP)
— Lietuvos liberalų sąjunga
(LLS) patvirtino savo kandidatų
į Seimo narius sąrašą. Jame —
60 pavardžių. Be to, liberalai
kels 40 kandidatų vienmanda
tėse rinkimų apygardose.
Pirmasis liberalų sąrašo pen
ketukas: Eugenijus Gentvilas,
Kęstutis Trapikas, Klemensas
Rimšelis, Gintaras Steponavi
čius, Judita Simonavičiūtė.
LLS valdybos pirmininko pa
vaduotojas Artūras Melianas
sakė, kad, nors LLS dalyvauja
Seimo rinkimuose savaran
kiškai, tačiau kai kuriose
vienmadatėse apygardose kan
didatūros buvo suderintos su
kitomis partijomis, pvz., Centro,
Tautininkų sąjungomis, Demo

Moterų partijoje —
15 proc. vyrų
Vilnius, rugsėjo 6 d. (AGEP)
— Lietuvos moterų partijos
preliminariame rinkimų sąraše
yra apie 100 pavardžių. Vyrai
šiame sąraše, kaip tikisi
Lietuvos moterų partijos pir
mininkė Kazimiera Prunskie
nė, sudarys apie 15 proc. 40
kandidatų ši partija ketina kelti
vienmandatėse apygardose.
Lietuvos moterų partijos preli
minariame rinkimų sąraše pir
moji įrašyta šios partijos
pirmininkė profesorė Kazimie
ra Prunskienė, po to — statybos
ir urbanistikos ministrė Aldona
Baranauskienė, šios partijos
vicepirmininkė Asta Lapinskie
nė, energetikos eksministras
Leonas Ašmantas, kita partijos
vicepirmininkė Virginija Apa
navičienė, auditorių ir bu
halterių sąjungos prezidentė
Ona Žekienė

naujienos

'Remiantis AFP. ĮTARTAS, BNS, RIA žinių agentūrų pranešimais;

Liberalai, centristai,
tautininkai ir demokratai
koordinuos rinkinių
kampanijos taktiką
Vilnius, rugsėjo 5 d. (AGEP)
— Lietuvos liberalų, tautininkų,
Centro sąjungos ir Demokratų
partijos susitarė sudaryti bend
rą koordinacinę rinkimų štabų
vadovų grupe. Tai nuspręsta
rugsėjo 5 d. Vilniuje, Tautininninkų sąjungos būstinėje susi
tikus liberalų, tautininkų, cent
ristų ir demokratų vadams Euge
nijui Gentvilui, Rimantui Sme
tonai, Romualdui Ozolui ir Sau
liui Pečeliūnui. Šio susitikimo
iniciatorius — Valdas Adamkus,
šiuo metu besilankantis Lie
tuvoje.
Kaip sakė Lietuvos Liberalų
Sąjungos (LLS) pirmininkas E.
Gentvilas, bendros darbo grupės
pagrindinis tikslas — derinti
visų keturių politinių jėgų
veiksmus prieš rinkimus ir rin
kimų kampanijos taktiką. Lie
tuvių Tautininkų Sąjungos pir
mininko R. Smetonos teigimu,
neatmetama galimybė, kad bus
bandoma derinti kandidatų i
Seimo narius iškėlimą kai ku
riose vienmandatėse rinkimų
apygardose.
Rinkimų štabų vadovai taip
pat bandys tartis dėl liberalų,
tautininkų, centristų ir demo
kratų bendradarbiavimo busi
majame Seime. Susitikime su
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Latvijos reakcija į Lietuvos
notą

B r i u s e l y j e įvyko Šiaurės
Atlanto Bendradarbiavimo ta
rybos, pagal programą „Partne
rystė vardan taikos", surengtos
konsultacijos dėl Įprastinės
ginkluotės Europoje sutarties
(IGES). Tai buvo pirmas tokio
pobūdžio NATO ir ne NATO
valstybių susitikimas. Susitiki
me dalyvavo Lietuvos Užsienio
reikalų ministerijos ekspertai
bei Lietuvos ambasados Briuse
lyje diplomatai. Susitikime
buvo diskutuoujama ĮGES įgy
vendinimo klausimais.
Rusijos Medicinos mokslų
akademijos Chirurgijos moks
linio centro direktoriaus
pavaduotojas Valerij Sadrikov
pasakė, kad Rusijos prezidentui
Boris Jelcin širdies operacija
bus atliekama Akademiko Ča
zovo kardiologijos centre. V.
Sadrikov teigimu, tik 1.2 proc.
tokio pobūdžio operacijų šiame
centre buvo nesėkmingos — pa
cientai mirė.
Rusijos Saugumo tarybos
sekretorius Aleksandr Lebed
televizijos NTV laidoje pareiškė,
kad prezidentą B. Jelcin širdies
operacijos ir reabilitacinio pe
riodo metu turi pavaduoti Rusi
jos Fedeacijos (RF) premjeras
Viktor Černomyrdin. Tokią pat
nuomonę pareiškė ir RF Valsty
bės Dūmos pirmininkas Genadij
Selezniov, nes pagal Rusijos
konstituciją, prezidentą laikinai
pavaduoti turi premjeras.
R u s i j o s prezidento admi
nistracijos vadovas Anatoliį
Čiubais spaudos konferencijoje
Saratove pareiškė, kad B. Jelcin
numatomos atlikti širdies ope
racijos atveju prezidento įga
liojimai gali būti perduoti prem
jerui Viktor Černomyrdin tik
trumpam — parai ar dviem pa
rom po operacijos.
Rusijos Komunistų partijos
vadas Genadij Ziuganov žurna
l i s t a m s pareiškė, kad, jo
manymu, RF vyriausybė, abiejų
parlamento rūmų vadovai, par
lamento frakcijų vadovai turi
surinkti ir aptarti situaciją, kuri
susidarė šalyje dėl prezidento
ligos. Anot G. Ziuganov, turi
būti aptarti veiksmai, kurie ne
leistų atsirasti galimai destabilizacijai šalyje.
Kijevas. Vokietijos kancleris
Helmut Kohl, viešėdams Ukrai
noje prieš savo vienos dienos
vizitą į Maskvą, pasakė, kad
ramios derybos dėl NATO plėti-

Skaudi „pamoka" Kaune
plaučių) sveikata gerėja.
Ši gimnazistų išvyka buvo
suorganizuota todėl, kad šiuo
metu gimnazijoje vyksta remon
tas, ir vaikai turi ieškoti būdų,
kaip praleisti laiką. Šj kartą
lemtis buvo negailestinga. Pa
lydint gimnazistus Į paskutinę
kelionę, šv. Mišias aukojo vysk.
V. Michelevičius ir Jėzuitų gim
nazijos direktorius kun. G.
Vitkus.
Dėl šio įvykio yra iškelta bau
džiamoji byla
**• Dole/Kemp '96. Rugsėjo
4 d. Bob Dole rinkimų kampa
nijos vadovybe paskyrė Ed Derwinski Etninių grupių vadovu
Bob Dole rinkimų kampanijoje.
Dervvinski — Amerikos lenkas
- 1989-1992 m dirbo George
Bush administracijoje Veteranų
reikalų departamento sekre
toriumi. Be to, jis 24 metus
atstovavo 4-ajai Illinois (Čikaga)
apygardai JAV Atstovų rūmuo
se.

mo bus galimos tik tuomet, kai
rinkimų sezonas pasibaigs ir
JAV. Spaudos konferencijoje jis
sakė, kad rinkimų metas nėra
pats tinkamiausias laikas to
kioms deryboms (turėta omeny
je prezidento rinkimai Rusijoje
ir JAV). Jis pažadėjo, kad dery
bos bus ramios ir sakė, kad
L'Kraina neturi būti palikta
nepatogioje padėtyje tarp iš
plėstos NATO ir Rusijos. Jis
teigė, kad „Rusija yra svar
biausias mūsų bendrininkas
'NVS šalyse), tačiau yra labai
didelė klaida galvoti, kad
Vokietijos vyriausybė ir aš
asmeniškai žvelgiame tiktai
viena kryptimi — į Maskvą".
Latvija. Oficialus Rusijos
Užsienio reikalų ministerijos
atstovas Michail Demurin rug
sėjo 5 d. Maskvoje pareiškė, kad
Latvija pastaruoju metu ėmėsi
veiksmų, kurie neigiamai atsi
liepė jos santykiams su Rusija.
Tokiais veiksmai M. Demu
rin pavadino Latvijos Seimo
priimta „Deklaraciją dėl oku
pacijos" ir Rygos Dūmos nuta
rimą, neva,apsunkinantį rusa
kalbių gyvenamųjų būstų priva
tizavimą Tuo tarpu Rusijos
Saugumo taryba paskelbė pa
reiškimą, kuriame Latvijos
Seimo priimta „Deklaracija dėl
okupacijos" vertinama kaip pa
vojingas reiškinys, grasinantis
Rusijos saugumui ir teritori
niam vientisumui.
Vokietijos federalinis kanc
leris Helmut Kohl spaudos kon
ferencijoje Kijeve rugsėjo 4 d.
pasakė, jog tikisi, kad po prezi
dentų rinkimų Rusijoje ir JAV
diskusijos dėl NATO plėtimosi
galbūt vyks „visiškai ramiai".
Kanclerio manymu, kalbama ne
tiek apie NATO plėtimą, kiek
apie pasikeitimus, nes 1997 m.
NATO - tai ne 1987 m. NATO.
Ukrainos prezidentas Leonid
Kučma pareiškė, kad Ukraina
neprieštarauja NATO plėtrai
tačiau mano, kad tuo pačiu turi
būti atsižvelgta į visų suin
teresuotų šalių interesus.
Baltarusijos Aukščiausios
Tarybos Prezidiumo posėdyje
buvo vienbalsiai pritarta pre
zidento Aleksandr Lukašenka
pasiūlymui surengti visuotinį
referendumą.
Rusijoje rugsėjo 7 d. apsi
lankė Vokietijos kancleris Hel
mut Kohl. Rusijos prezidentas
Boris Jelcin Vokietijos vadovą
priėmė savo pamaskvio reziden
cijoje „Rusj". Rusijos preziden
to spaudos atstovas Sergej Jastržembskij informavo „Interfax'ą", kad B. Jelcin ir H. Kohl
daugiausia dėmesio skyrė
NATO plėtimo, Čečėmjos krizes
sureguliavimo ir dvišalių Rusi
jos-Vokietijos santykių pro
blemoms. Pasak S. Jastržembskij, H. Kohl leido suprasti, kad
iki 1996 m. pabaigos jokių
sprendimų dėl NATO plėtimo
nebus priimta. H. Kohl taip pat
išreiškė savo paramą taikos pro
cesui Čečėnijoje, tačiau pažy
mėjo, kad tai — „grynai Rusijos
vidaus reikalas".
KALENDORIUS
Rugsėjo 10 d.: Šv. Mikalojus
Tolentietis, kun. (1246 1305);
Nikalojus, Salvijus, Konstan
cija. Gražide, Dargvilė.
Rugsėjo 11 d.: Protas, Hia
cintas, Sungailė, Gražuolis.
1960 m. Čikagoje mirė geogra
fas, visuomenininkas Kazys
Pakštas.
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DRAUGAS, antradienis, 1996 m. rugsėjo mėn. 10 d.

SVEIKATOS KLAUSIMAIS
NUOSTABAUS VAISTO
VAISTINĖ
J O N A S ADOMAVIČIUS.M.D.
Kiekviena moteris yra tokio
nuostabaus vaisto-moteriško
hormono ..estrogeno" buveinė.
Tvėrėjas ją apdovanojo tokia
brangenybe, kuri jai teikia
laimingas dienas, čia gyvenant.
Tik. Tamsta Lietuve, apsišviesk
ir l i a u k i s įvairiopai save
menkinus, tada, būdama verta
tokios dovanos, neatsidžiaugsi
gyvenimu. Štai tuo reikalu toji
šviesa, kuri kiekvienai pagerins
gyvenimą.
Vidaus ligų profesorius don
Gambrell,Jr.,M.D. dirba Georgia universiteto fiziologijos ir
endokrinologijos departamente,
Augusta mieste. Jis mediciniš
koje spaudoje skelbia šias žinias
apie tą nuostabią moters hor
mono „estrogeno' veiklą. Pagal
jį, dabartinės medicinos žinios
nurodo, kad moteriško hormono
„estrogeno" netekusioms mo
terims jo suteikimas apsau
go nuo ilgo to hormono netek
ties sukeltų blogumų pvz., šir
dies arterijų ligos ir kaulų suminkštėjimo-osteoporozės bei jos
pasekmių — nelaužomo kaulo
lūžio.

makšties sujaudinimą ir degini
mą, šlapimo latako sujaudinimą
ir uždegimą.
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Estrogenas šalina ir
psichinius negerumus

Dar to negana. Moteriškas
hormonas „estrogenas" šalina
Šios Šv. Kazimiero kongregacijos seserys motiniškame vienuolyno name Čikagoje neseniai šventė
psichinius negerumus, pablogė
savo vienuoliškųjų įžadų deimantini — 75 metų — jubiliejų. I eil. iš kairės: ses. Celine, ses.
jimą pirm menopauzės buvusio
Generosa, ses. Catherine Marie, ses. Frances Debulski; II ses. Lamberta, ses. Edwarda, ses. Marilyn
stovio, baimingumą, nusimini
Kuzmickus — vienuolyno generalė vyresnioji, ses. Maria Cleopha. Deimantini jubiliejų dar minėjo
mą, galvos skausmus, nervinises. Alexandra (nuotraukoje jos nėra).
masi.
Taigi, regulų netekusios mo
Be regulų moters širdžiai
BAŽNYČIA LIETUVOJE IR
terys ne tik minėtus negerumus
ir smegenims grėsmė
su „estrogenu" šalina, bet jos
PASAULYJE
apsisaugo nuo ilgalaiko to hor
Be regulų moteriai, šalia
mono trūkumo pasekmių — šir „estrogeno" trūkumo, didina
dies arterijų ligos ir kaulų širdžiai ir smegenims pavojų
GRIGALIŠKOJO
VIS NEPATVIRTINAMAS
suminkštėjimo.
GIEDOJIMO SAVAITĖ
dar ir šie negerumai: gir
KONKORDATAS
tavimas, cukraligė, rūkymas,
Lenkijos Vyskupų konferencija
mažas gerojo ir gausus blogojo
Kretingoje jau antrą kartą
cholesterolio kraujyje buvimas, apgailestauja, kad šalies par įvyko grigališkojo choralo sa
Gėris didelis, o b a i m ė
nesveikas paveldėjimas, riebus lamentas vėl atidėjo konkordato vaitė. Liepos 7-14 d. čia susi
dar didesnė
maistas (nuo tokio Lietuvoje ir tarp Lenkijos ir Šventojo Sosto rinko choralo mylėtojai, gies
Nepaisant to, moteriško hor čia Amerikoje rudens lapais ratifikavimą. ..Interesai par mininkai iš visos Lietuvos. Jų
mono „ e s t r o g e n o " regulų krenta savo gyvenimo vasaroje, tijos, kurios savivoka lemia buvo daugiau nei planuota, per
netekusioms moterims teikiamo visi „gardaus-riebaus" maisto priešišką nuostatą Bažnyčios 170. Tarp giesmininkų buvo
didžio gėrio dabar gydytojai ir mėgėjai) padidintas kraujo atžvilgiu, nusvėrė tautos intere daug jaunimo, taip pat ir
sus", — tvirtinama liepos 4 vyresnių žmonių. Buvo ir tokių,
tokios
jų pacientės dažnai tuo spūdis ir tinginystė.
„ESTROGENAS" saugo
dieną Varšuvoje paskelbtame kurie apie choralą tik ką nors
hormonu
nesigydo,
nes
baimi
Išvada.
Be
regulų
moteris
regulas b a i g u s i o s moters
vyskupų pareiškime. Dieną girdėjo, bet niekada nebandė jo
nasi
tokio
gydymo
sukeliamų
turi
savo
kiemą
švarinti,
ketu
gyvybe
pavojų ir neigiamos jo sukeltos riomis akimis žiūrėdama, šešio prieš tai Lenkijos parlamentas giedoti. Ši stovykla buvo gera
mis ausimis klausydama ir savą nutarė svarstyti ratifikavimo proga išbandyti savo jėgas
Svarbus gydytojo darbas yra pašalinės veiklos.
Todėl r e i k i a įsigilinti į asmenybe į devynių žirgų trau klausimą tik po referendumo choraliniame giedojime ar pato
be regulų moters skatinimas
nusiteikimui gydytis moterišku gyvenimo permainos sulauku kiamą sveikaton vežimą įsodin- dėl naujos konstitucijos. Refe- bulinti jau turimus įgūdžius.
hormonu „estrogenu" ir tuo sių moterų išmintingą „estro dama. Tik taip elgdamosi, ji rendumą ketinama surengti Renginio metu net keturis kar
būdu ne tik atsikratyti nema genu" gydymą ir į tokio gydymo pajėgs ne tik ryžtis normaliai anksčiausiai šių metų pabai- tus per dieną buvo giedamas
brevijorius. Rytais vyko teo
lonumų, kuriuos sukelia to hor praktišką „estrogeno" pašalinio elgtis, bet ir tą ryžtą savo goję.
rinės paskaitos, kurias skaitė
veikimo
sumažinimą,
o
paskui
Paskutiniųjų
apklausų
duo
gyvenimo
dalimi
paversti.
Bus
mono stoka, kaip šilumos išpylimuzikologas Jonas Vilimas. O
gydyti
nusiteikimo
pagerinimą.
menimis,
ngjs
95
procentai
daugiau
tuo
reikalu.
raas ir naktį prakaitavimas,
po
pietų renginio dalyviai prak
lenkų laiko save tikinčiaisiais,
bet ir išvengti gyvybei pavojin
tikuodavosi
mažose grupelėse,
tiktai 16 procentų apibūdino
gų negerovių — širdies atakos,
PASINAUDOKITE
po
to
visi
kartu
repetuodavo.
save kaip tvirtus praktikuo
kaulo lūžio, Alzheimerio ligos,
Ketvirtadienį
grigališkojo
cho
ATSAKYMU
jančius tikinčiuosius. Trečdalis
kuri dabar imama gydyti kaip
ralo
savaitės
dalyviai
šventė
šv.
tik tuo hormonu.
Klausimas: Gerb. Daktare, liuose gerokai susidėvėjo. apklaustųjų pareiškė regulia Benedikto dieną. Sekmadienį
daugelis džiaugiamės ir dėkoja Kremzlės yra vaistas prieš riai dalyvauja šv. Mišiose, nors šv. Mišias aukojo Solesmes vie
49 mln. m o t e r ų laukia
me Jums, kad sutikote vėl duo skleroze: chondroitis sulfuric ir neturį tvirto tikėjimo. Kitas nuolyno abatas Philippe Dup a g a l b o s i š „ESTROGENO" ti taip naudingus sveikatai pa acid. Tyrinėtojai ją gavo iš trečdalis sakė tikįs, bet einąs į pont. Paskutiniąją renginio
tarimus" , .Draugo" dienraštyje. jaučio kremzlių ir gydė žmones bažnyčią nereguliariai, o dar 17 dieną — sekmadienį — baigia
Dabartiniame dešimtmetyje Turiu klausimą, į kurį gal ma 8 gramais kasdien. Gerėja krau procentų tvirtino, jog iš vis ne mojo koncerto metu bažnyčioje
Amerikoje 50 metų ir vyresnių lonėsite atsakyti. Aš turiu jotaka visame kūne, o ji ypač bepraktikuoja tikėjimo, nors jo giedojo visi, renginyje dalyvavę,
ir neatsisakė.
moterų bus keturiasdešimt mili „acute osteoarthritis". Mano svarbi Tamstos kaklui.
chorai. Taip pat muzikos kū
jonų. Kadangi čia regulos apie kaklo slankstelių kai kurios
Idant iš kremzlės gautum tiek
rinius vargonais atliko Audra
„B.ž.",
07.
30
tuos metus baigiasi (menopau kremzlės visai nusidėvėjusios. gramų vaisto, reikia jų daug
Telksnytė.
zė), tai dauguma moterų bus Esu 73 metų, vartoju griežtą suvaldyti. Bet kur tiek kremz
„Bažnyčios žinios", 07.30
gyvenimo permainoje (klimak- Alvudo dietą ir mankštinuosi. lių gausi? Jaučių mes neturime,
„SIŪLYK ATLEIDIMĄ,
teriume): tai yra, prieš pasibai Mano daktaras pasakė, kad, są- vištos kauluose jos tik žiupsnis,
GAUK TAIKA"
giant reguloms (premenopausal) ryšium su ta mano liga, aš atei bet už tai kiaulės ausyse (pigs
DIEVĄ MATYKIME
ar jų pabaigoje (menopause) bei tyje gausiu „vascular prob- ears) — jos tikras aruodas. Pra
VISOJE GAMTOJE
1997 m. Pasaulinei taikos
po regulų (postmenopausal). Tuo lems". Norėčiau žinoti, ką tai šykite mėsos krautuvėse, arba
metu keičiasi moters sveikatos reiškia ir ką „vascular prob- pirkite iš didelės mėsinės Cali- dienai, kuri bus minima sau
Atostogaujantis popiežius
reikalavimai. Už tai tokiai lems" turi ryšio su osteoarthri- fornija gatvės vakarų pusėje, sio 1-ąją, popiežius Jonas
Jonas Paulius II gyrė kalnų
gausai moterų vis didėja pa tu? Dėkinga!
tarp 47 ir 51 gatvių. Išvirkite, Paulius U parinko temą „Siūlyk grožį ir pareiškė, kad aplinkos
galbos svarba.
A t s a k y m a s . Tamstą gydyto odą nulupkite, kremzles sumal atleidimą, gauk taiką". Kaip griovimas yra nuodėmė kūrini
Aišku, tas svarbu ir lietu jas išgąsdino be reikalo, nors tei kite, prieskonių pridėkite ir rašoma Vatikane paskelbtame jai. Per liepos 14 dienos Angelo
vėms. Ir joms tuo reikalu vidaus singai paminėjo — Tamstos gardžiuokitės besigydydama. Ir dokumente, popiežius laišku maldą Šiaurės Italijos Alpių
ligų medicina gali daug padėti. kaklo slankstelių susiplojimas tas ne Tamstai vienai patartina. Pasaulinės taikos dienai norėtų kalnuose popiežius akino žmo
paskatinti tautas užbaigti karus
Tik jos visos neturi tokios pagal gali susiaurinti suspausti kakle
Įdomi yra ta kremzlinė istori
nes siekti „pagarbesnio san
bei
konfliktus ir taikiai spręsti
bos atidėlioti, nes neatsidžiaugs,
esamą arteriją (carotid artery), ja. Prieš geroką laiko galą Altykio su gamta". „Vis geriau su
ją gavusios. Štai toji pagalba.
kuri eina šalia kaklo slanks vudas paprašė „Bruno Bakery" nesutarimus.
vokdami kosmoso vertę, esame
Artėjant 2000 metams, esama skatinami apmąstyti, kokie
telių ir ja kraujas iš širdies gaminti iš kremzlių dešras.
Nusigręžk n u o kas b u v o —
patenka į smegenis.
Gamino. Lietuviai, kaip visada ženklų, liudijančių apie augan rimti yra aplinkos išniekinimai,
priglausk k a s dabar būtina
Bet kokia komplikacija Tams — ne sveikaton, bet ligon dau čią tautų valią taikiai spręsti dažnai daromi su nepateisina
tai yra dar už kalnų ir tokio giau linkę buvo. Gamintojas su konfliktus, sakoma Vatikano mu nerūpestingumu", — sakė
Dauguma regulų netekusių kaklo, kokį dabar turi, pakaks sirgo ir taip tas reikalas užmarš pareiškime. Tačiau kelias į jis. Daugelis šiandienos žmonių
moterų kreipiasi pas gydytoją Tamstos gyvenimui, jei ir toliau tin nuėjo. Gaila, bet gerai, kad taiką neišvengiamai veda per žavisi „klaidingais mitais" ir
dėl jas varginančių kraujagyslių taip sveikai maitinsies, sportuo dabar yra proga tą reikalą at susitaikymą.
dėl to nebemato sukurtojo pa
Nors ir nevalia nutylėti saulio turtingumo, galinčio su
pakitimų negerumų (vasomosi ir higieniškai gyvendama dar gaivinti.
ter symptoms). Anksčiau tik trejopai sau padėsi.
Tegul atsiranda tokia lietu padarytų nusikaltimų, nekaltų kelti stiprius dvasinius jaus
trumpai jos buvo gydomos mote
1. Dažnai, ypač dirbdama, viška šeimininkė, kuri gar žmonių skerdynių, tautų depor mus. Žvelgdamas į Italijos Dolo
riškuoju hormonu — „estroge dėvėk „karalienės kaklo gorsetą džiausias ir žinoma, sveikiau tacijų ir daugelio kitų prievar mitų kalnų viršūnes, popiežius
nu" — vien mėnesius ar kelis (neck support), kurį gali nusi sias kremzlines dešras padarys, tos formų, vis dėlto, būtina at pastebėjo, jog neįmanoma ne
metus. Dabar moterims gydyto pirkti Koeber Kari Health Pro jai Alvudas 500 dol. premiją sisakyti bet kokios keršto kaip galvoti apie Dievą, su pasiten
„karo klastingo prailginimo" kinimu žiūrint į tai, ką jis
jas pagelbsti tiek, kiek joms ducts, 5239 South Kedzie Ave. įteiks.
formos. Sunkumų kelyje į susi sukūrė gamtoje. Jis taip pat pri
reikia.
Galvos svoris kris ant pečių ir
Juk Kalifornijoje turtuoliai
Dabartinė medicina tvirtina, saugos nuo tolimesnio kremzlių valgo skaniausias, sveikiausias, taikymą nederėtų slėpti ar dūrė, jog žmonėms verta nors
nepakankamai įvertinti.
trumpam atsitraukti nuo kas
kad moteriškas hormonas — nykimo.
iš sojos pupelių pagamintas, deš
Politiniu ir socialiniu lygiu dienio gyvenimo, kuris neretai
„estrogenas" — neužginčijamai
2. Išsitirk kraują dėl riebalų, ras, kotletus bei mišraines.
gerai šalina ne tik kraujagyslių kad žinotum, kaip stipriai rei Kremzlės yra daug skanesnės susitaikymo neįmanoma pa būna „audringas ir kartais
sukeltus negerumus, pvz., šilu
kia kovoti su skleroze, kuri ga už sojos pupeles — iš jų lengviau siekti be tiesos. Siūlomas ir netgi skatinantis susvetimė
mos išpylima, naktinį prakaita li trukdyti kaulams pristatomo yra pagaminti sveiką ir labai priimamas atleidimas, pasak jimą". Leidžiant laiką arti gam
vimą ir nemigą, bet ir šlapimo maisto su krauju. Jau apie tai skanų maistą. Prašome lietuviš Jono Pauliaus II, jau šiandien tos, ypač didingų kalnų, galima
takų sutrikimus — makšties su šioje vietoje anksčiau pasisa kas parduotuves tuo reikalu įgalina su atgailos nuostata natūraliai pajusti Dievo didybę,
menkimą ir su tuo atsirandan kyta. Tuos pranešimus verta susidomėti, o mes visi naudo žengti „sudėtingais istorijos sakė atostogaujantis popiežius
Jonas Paulius II.
čius negerumus: niežulį, sunkų neišmesti.
simės tokiu sveiku ir skaniu keliais".
— skausmingą šlapinimąsi, su
3. Valgyk gausiai kremzles, patiekalu. Sėkmės.
mažėjusį intymumui potraukį. kurios Tamstos kaklo slankste
J o n a s Adomavičius, M.U.
(„Bažnyčios žinios", Nr. 13)
„Baž", 07. 30

metams M» metų
JAV
$96.00 $55.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $110.00 $60.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$65.00 $40.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $60.00 $45.00
Uisakant i Lietuvą
(Air cargo)
$100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida
$55.00
Uisakant i užsieni
oro pasta
$600.00 $250.000
Tik šeštadienio laida
$160.00 $85.00

3 mėn.
$35.00
$40.00
$30.00
$35.00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė
Administratorius Ignas Budrys
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso
saro nuožiūra. Nesunaudotu
straipsniu nesaugo. Prašome
siunčiant pasilikti kopiją.

KUNIGAI IR ATOSTOGOS
Italijos mėnesinis žurnalas
„Pastoracinis gyvenimas" reko
menduoja kunigams mažiausiai
30 dienų atostogas. Remiantis
bažnytine teise visiems dvasi
ninkams primenama, kad per
atostogas jiems privalu atnau
jinti „kūną ir dvasią". Keliauti
leidžiama, jeigu šių kelionių
tikslai yra religiniai, meniniai
arba kultūriniai. Žurnale įspė
jama, jog per atostogas drau
džiama „mėgautis gyvenimu"
arba daryti tai, ko nebuvo ga
lima sau leisti darbo mėnesiais.
Visa tai dvasininkai turėtų
palikti pasauliečiams.
r
„B.ž.", 07. 30
• Linkuva. Liepos 16 d. Lin
kuvos pensionate Panevėžio
vyskupas Juozas Preikšas pa
šventino naują koplyčią. Kuk
liose iškilmėse dalyvavo Svei
katos apsaugos ministerijos
atstovai, Pakruojo miesto
mere, socialinės rūpybos sky
riaus darbuotojai. Ganytojas
kvietė ligonius ir aptarnaujantį
personalą maldoje semtis jėgų,
ištvermės, meilės ir kantrybės.
Linkuvos klebonas kun. Vytau
tas Masys aukojo šv. Mišias
gausiai susirinkusiems pensio
nato gyventojams ir apylinkės
tikintiesiems. Pensionate šiuo
metu gydoma apie 400 ligonių
su įvairiais protiniais sutri
kimais.
DR. A. B. OLEVECKAS

• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba,
* Redakcija už skelbimų turini
neataako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką
• • • skelbti.

• Raseiniai. Liepos 14 d.
paminėtos Virtukų mūšio
51-08io8 metinės. Šiame mūšyje
1945 metų liepos 22 dieną,
dengdami pagrindinių parti
zanų pajėgų atsitraukimą, žuvo
14 partizanų. Minėjimo dalyviai
pėsti aplankė parapijos kapines,
dalyvavo šv. Mišiose Raseinių
bažnyčioje. Po to minėjimo daly
viai nuvyko į Paraseinio ąžuo
lyną, kur ilsisi' 120 partizanų
kūnai. Prie kapo kalbėjo Rasei
nių dekanas kun. G. Jankaus
kas, buvęs partizanas S. Bubu
las, buvęs politinis kalinys V.
Grybas. Liepos 27 d. Šiluvoje
įamžintas generolo Jono Žemai
čio atminimas.
8 U N G L. C H O U , M.D.
VMauaagoa, akupunktūra
HOLYCROSS
PHYMCIANS PAVIUON
3 fl. South, Kast SuMas
Uthuanlan PUia Ct.
at CaNfomla Ava.
Chicago. IL SOS2S
(312)-471-*142
Kalbama Matuvlakai
• • • • • • • • • •
MOLY CftOSS FAMILY
MEDtCAL CENTER
74S W. 31«t S t
Chtcafo, IL SOS1C,
(312)-22S-0ttS
Ltd.
1131 a. Katate Ava.
CMcaa*. IL • © • »
Tai. 313-433-7700

RIMGAUDAS NEMOKĄS, M.D.
S. RRASAO TUMMALA, M.D.

GYOYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIŲ UOOS

Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

MM w. M * . Tai. (7M) 4224181

UNAS A. SfDRYS, M.D.

Valandos pagal susitarimą
Pirmd 3 v p p • 7 » v . K i t r . 12 30-3 v. p p
uetč atdaryta, ketvd 1 - 3 v p p
penkta ir setM 9 v r • 12 v p.p.
•132 t . Kasate Ave.
(312) f l t - M M art* (311) m 1111
W n . l\« eB*« ^ I V « #

OOOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO OOOS AUGLIUS IR ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

M . JOVITA KERBUS
Kab. Chteagote uždarytas
9525 S. 7W) M , Mtekory HMs. IL
Tat. (7*1) tOS-SlSI
Valandos pagal susitarimą

f UOSNf C. DSCKIR, DOS, P.C.
• M47 w. įas at., Oafc Umm, n.
Pirmas apyi su Nor1hwestern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Paciantai priimami
absoliučiai punktualiai
(kalbat anglistu*) «s

SURENDER LAL, MD
Specialybe — Vidaus ligos
7 7 M t . KeeMa. C M i a j I , N. fOM 1
Tai. 313-434-3133
Valandos pagal susitarimą

OphUJmologas/Akiy Chirurgas
M M a •Mastant Ava.
I PjpavBJe>t * • * * » ^ P " » l 5

41M W. Mrd M.
312-73S-77M

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
1 mylia į vakarus nuo Mariam Ava
Tai. (70a) SM-40M
Valandos pagal susitarimą

DR. ŽIBUTE ZARARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
AKIŲ LIGOS — CHIRURGUA
1 M I . tapatier, Sutte 403
Valandos pagal susitarimą
Tai. - (1-312) 337-IMS

aąamjajoaa VTŽmAS, M.D., S C
Specialybe — Vidaus iigu gydytojas
Kalbame lietuviškai
• i 37 3. Areher Ava. (prie Austm)
Valandos pagal susitarimą
Tat. (313) 003-7703
AftA* tUOaA. M.0.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS

Rak. *et. (311) 471-

VIDAS J. MCaMCKAS, M.D.
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metų gruodžio mėn., tai tikriau tas taip pat turėtų prisidėti prie rublis kalba, rublis tyli. o ką jau
kolektyvinio Europos saugumo, kalbėti apie dolerio galią!
siai 1997 m.
Kaip ten bebūtų, atrodo, kad
Šis įvykis jaudina ne tik ar nors prieš keletą metų apie tai
tėjančias prie narystės valsty negalėjo būti nė kalbos. Šis rei Baltijos valstybės nebus pa
bes, bet ir kelia susirūpinimą jų kalas dabar turi būti persvars liktos savo likimui. JAV prezi
kaimyninėms tautoms, kurios tytas, bet Suomijos prezidentas dentinių rinkimų kampanijos
jaustų savo politinės padėties Martti Ahtissari ir socialde metu girdėti daug gražių Balti
pablogėjimą. Trys Baltijos vals mokratas ministras pirminin jos valstybių saugumo klausimu
tybės būtų izoliuotos pilkoje kas Paavo Lipponen mano ki pažadų. Kiek bus iš to naudos,
I G N A S MEDŽIUKAS
dar neaišku. Jei prezidentu
Šiaurės Europos zonoje, į kurią taip.
godžia akimi žvelgia jų agresy
Baltijos valstybių saugumo būtų išrinktas Bob Dole su
klausimu verta susipažinti ir su viceprezidentu Jack Kemp. rei
Spaudoje pasirodžius žinioms, vus rusiškas kaimynas.
Lietuvos prezidentas Algirdas
Atrodo, kad JAV tikisi, jog dėl Rand smegenų tresto nuomone, kėtų tikėti, kad, kaip rašo
Brazauskas, neseniai kalbėda kad JAV susitarė slaptai su Ru
mas su žurnalistais, sakė, kad sija už tris priimamas į NATO Baltijos valstybių regiono pagal kurią Baltijos valstybės „Newsweek" (Aug. 19.1996),
gerus santykius reikia palaikyti valstybes (Lenkiją, Čekiją ir saugumo daugiau atsakomybės su pirmąja valstybių grupe į Kemp buvęs nuoširdus Lietuvos
su visais kaimynais, tarp jų ir Vengriją) Baltijos valstybes pa turėtų prisiimti Švedija ir NATO nepateks. Bet durų už nepriklausomybės pripažinimo
su Rusija. Be abejonės, Lietuva likti Rusijos įtakoje. Neseniai Suomija. Tačiau jos bet kuria trenkimas Estijai, Latvijai ir rėmėjas, rems Lietuvą ir kitas
stengiasi būti nuolanki Rusijai, Baltų amerikiečių laisvės lygos, kaina norėtų tokio įsipareigojimo Lietuvai paskatintų Maskvos Baltijos valstybes kolektyvinio
nori turėti gerus santykius, bet, veikiančios Kalifornijoje, pirm. išvengti. Šį dalyką ministras nepasotinamą agresyvumą savo saugumo srityje. Taigi tikėtina,
kaip praeityje, taip ir dabar, iš Valdis Pavlovskis kreipėsi į pirmininkas Persson iškėlė savo įtaką plėsti ne tik prie Baltijos kad viskas turėtų išsispręsti
Rusijos pusės patiria daug ne JAV prezidentą Bill Clinton pasikalbėjime su prezidentu jūros, bet visoje buvusioje Baltijos valstybių naudai, ne
nuoširdumo. Iki šiol dar nepa Baltijos valstybių saugumo rei- Clinton, kartu primindamas pa Sovietų Sąjungos ir Rytų paisant rusiškos meškos mau
vyko susitarti dėl sienos nusta kalu. Iš Baltųjų Rūmų gautas lankias aplinkybes, kurios būtų Europos orbitoje. Skandinavų rojimo.
tymo Vištyčio ežeru, Nemuno prezidento atsakymas, kuriuo labai naudingos Baltijos valsty- tautos sukeltų pavojaus signalą
žemupyje ir Baltijos jūroje. jis užtikrina, kad JAV nusista bėms artimiausioje ateityje įsi dėl jų pačių saugumo. Dėl šios
„LA LUNA" RADIJO
Rusai negrąžina Lietuvos pa tymas dėl Baltijos valstybių jungus į Europos bendruomenę priežasties Danija galėtų ve
STOTIS
siuntinybių pastatų užsienyje. suverenumo yra nepasikeitęs, ir (European Union). įžiūrima ir tuoti Lenkijos, Čekijos ir Veng
Jie tariasi esą „skriaudžiamų" nėra jokio slapto susitarimo su Vašingtono politika yra daryti rijos narystę, kol nebus išaiš
Sukako vieneri metai, kai
rusakalbių globėjais ir turi Rusija. Jis sumini, kad birželio kokius nors kompromisus ru kintos Baltijos valstybių priė
savo
programas pradėjo trans
teise, reikalui esant įsikišti. Tai 25 d. buvo susitikęs su Baltijos sams, kurie, vis šaukia, kad mimo j NATO sąlygos.
liuoti
nepriklausoma Klaipėdos
jau nesiskaitymas su Baltuos valstybių prezidentais ir tuo priartėjimas NATO prie jų sie
Taigi Baltijos valstybių įjun
radijo
stotis „La Luna". Tai —
valstybių suverenumu. Rusai metu jis patvirtinęs, kad JAV nų jau yra grėsmė Maskvos sau gimas į kolektyvinę gynybos
muzikines-pramoginės
bei infor
pasirūpino, kad jie galėtų rūpi tų valstybių suverenumas, gumui.
sistemą JAV ir jos sąjunginin
macinės
pakraipos
radijo
stotis,
laikyti didesnį kiekį šarvuotos nepriklausomybė ir saugumas.
Tuo pačiu laiku prezidento kams yra nelengva dilema. JAV ištisą parą transliuojanti Klai
technikos prie savo vakarinių Jis pabrėžė, kad NATO praplė- i Clinton administracija pripa politikų pareiga įtikinti Mask
•ienų, lyg Rusįjos kaimynės Ės timo eiga bus atvira visoms žįsta, kad bet kokia saugumo vą, kad Baltijos valstybių įjun pėdai ir jos kraštui FM-100.8
megahercų bangų ruože.
tąja ir Latvija norėtų ją užpulti. naujoms demokratijoms.
garantija yra reikalinga Estijai, gimas j NATO negresia Rusijos
Naujausiais Klaipėdos univer
Ogi Karaliaučiaus srityje su
Toliau laiške rašoma: „Rusi Latvijai ir Lietuvai. Tuo būdu saugumui, bet čia jau sunkesnis
telktos karinės bazės ir Baltijos jos valdžiai yra žinoma Ameri šios tautos būtų nuramintos ir uždavinys, nes jų padiktuota pa- siteto sociologiniu tyrimų duo
jūroje laivynas yra grėsmė ne kos parama ir mano stipri asme atgrasinti Rusijos planai, jeigu tefono plokštelė automatiškai menimis, uostamiestyje pagal
tik neseniai atgavusioms laisvę niška parama Baltijos valstybių dėl kokių priežasčių šios vals- groja ta pačia gaida. Tačiau iš klausomumą „La Luna" pir
Baltijos valstybėms, bet visai ir tautų siekimams saugumo, tybė8 būtų išskirtos iš Europos kitos pusės, kai Rusija laukia mauja tarp Lietuvos komercinių
radijo stočių. Ja lenkia tik
Europai.
laisvos rinkos, paremtos ger saugumo srities, da» ant rusams atkišusi ranką Amerikos dole Valstybinio Lietuvos radijo pir
rių, tai ir šiuo atveju galima
Rusai visa gerkle šaukia prieš būviu ir įsijungimo į Vakarų de nuolaidas.
moji programa.
Kaip „Le Monde" rašoma, rasti susitarimui pagrindą, nes
NATO plėtimą į rytus. Neseniai mokratine bendruomenę. Šį nu
(Elta. 08.26)
Rusijos gynybos ministras Igor sistatymą aš perdaviau Baltijos JAV valstybės departamente senas rusiškas priežodis sako:
Radionov įspėjo, kad, Vakarų tautų žmonėms savo kelionės yra planai dėl Baltijos valstybių
gynybos sąjungai plečiantis į metu 1994 m. ir Pirmoji Lady bei jų saugumą. Estija, kaip to
rytus, Maskva imsis atitinkamų tai padarė apsilankydama šie liau pažengusi reformų srityje
priemonių. Panašiai pareiškė ir met birželio mėnesį Estijoje". už savo kaimynes, turėtų gauti
Rusijos užsienio reikalų mi
Švedįjos ministrui pirminin panašų statusą, kurį turi Šve
nistras Jevgeniji Primakov savo kui Goran Persson rugpjūčio 6 dija ir Suomija. Taigi narystę
pasikalbėjime su užsienio žur d. lankantis Baltuose Rūmuose, Europos sąjungoje ir išplėstą
nalistais.
jis turėjo pasikalbėjimą su JAV bendradarbiavimą su NATO
prezidentu Bill Clinton apie „taikos partnerystės" rėmuose.
NATO buvo įkurta ne puoli Baltijos valstybių — Estijos, Šis požiūris sutampa su švedų
mo, bet gynybos tikslu. Sutar Latvijos, Lietuvos — saugumą ir nuomone, kurie norėtų, kad re
ties 5 str. sako, kad užpuolimas NATO praplėtimą. Patirta, kad giono saugumas Baltijos vals
kurios nors vienos valstybės, Vašingtone rūpinamasi Baltijos tybių būtų sustiprintas, Estijai,
priklausančios šiai organizaci valstybių saugumu.
Latvijai ir Lietuvai įsijungiant
jai, bus laikomas užpuolimu vi
į Europos Sąjungą.
Diplomatiniuose santykiuose
sų. Todėl P ltijos valstybės,
norėdamos r: niai gyventi, sten tarp JAV, Rusijos ir Europos
Nepaisant nuomonių skirtu
giasi įsijungti į NATO sistemą. valstybių nuolat buvo svars mų Europos Sąjungoje, Švedijos
Bet rusai šaukia, kad tuo būdu toma sudaryti pagrindus naujai ministras pirmininkas Persson
sudaromas pavojus Rusijai. Pap saugumo sistemai po to, kai šią išeitį pasiūlė, parėmęs
rastai, kas turi negryną sąžinę, sugriuvo Berlyno siena. Šios socialdemokratų vadovaujamą
tas ir apie kitą blogai galvoja, pastangos įgavo konkrečią fazę vyriausybę kovo mėn. Svarbiau
o geriausia tai išreiškia liaudies po perrinkimo Boris Jelcin Rusi si šios politikos punktai, tokia
priežodis: kas teršia ant tako, jos prezidentu. Manoma, kad strategija, kuri sudarytų progą
tai ant kito sako. Kas gi dau dabar jau yra atėjęs laikas baltiečiams glaudžiai įsijungti į
giausia prisigrobė svetimų že suinteresuotoms Europos sau programas civilinio bendra
mių, jei ne rusai? Ramia sąžine gumu valstybėms atidengti kor darbiavimo srityse; atominio
(jei iš viso dar jie sąžinę turi) jie tas ant stalo ir prieiti prie saugumo, muitų ir kovos su
žudo čečėnus. Tokie jie buvo sprendimų bei kompromisų, kad organizuotais nusikaltimais.
carų laikais, raudoniesiems netvirtas statinys nesugkūtų. Bet švedai ir suomiai pareiškė,
diktatoriams valdant, tokie liko
Jau dabar yra aišku, kad kad jie gerbia Baltijos valstybių
ir dabar. Šiuo atveju Rusija yra buvusios sovietų bloko valsty pastangas spręsti jų pačių sau
panaši į beširdį žmogų, kuris bės Lenkija, Čekija ir Vengrija gumo reikalus stengiantis pa
skriaudžia svetimą vaiką ir ne artėja prie NATO struktūros ir tekti į NATO sistemą.
Šv Kazimiero ; 'tuvių kapin«>sr <"jk.-ipr.jr jau priglaudė n<- \ iena. buvusį ka
leidžia jam šauktis kitų pagal manoma, kad jos, kaip naujos
Keletas Suomijos aukštesnių rlaist' tvirtij „I.i' m o s žtrrM.-s 4/uola". tad ir -J.1 \a-»ara aiidr"- 'ril ni/ta m dibos.
narės, bus įjungtos jei ne šių jų pareigūnų mano, kad jų k ras prasmingai sin "olizuoja mūsų net»>kti<

AR BALTIJOS
VALSTYBĖS BUS
PALIKTOS RUSIJOS
ĮTAKOS ZONOJE?

TĖVYNĖS LABUI
BALYS RAUGAS
Gal sustojus pas ją ir tetos akivaizdoje žiedą
įteikti? O tetai irgi kokią nors dovanėlę... Pradėjo net
gailėtis, kad niekad net nepasidomėjo, kaip kiti tą
susižiedavimo ceremoniją atlieka. Prasidėjus apie
šitokius atvejus šnekoms, jis paprastai nuslinkdavo
Šalin. Ir štai dabar jis, kaip sakoma tikras analfabetas.
Jo susimąstymą nutraukė telefonas:
— Labas, Antanėli...
— Labas, Danute, ar kas negero?..
— Oi, vargas man su tom dovanom. Svarbiausia,
tiesiog mimrgnn rtniriftodnrna ką — tinknmn tnn Ba%
gera būtų, jei mudu kartu vaikitinėtumėm po krau
tuves. A i tokis nesavarankiška ir baimės kupina, o teta
sako, kad visi šneka apie mane kaip veržlią, drąsią ir
žinančią, kas ir kaip reikia daryti.
— Nesirūpink, Danutėle, — tos dovanėlės mums tė
ra tik simbolika kalėdinei nuotaikai paryškinti. Kalė
dos — išimos šventė, todėl svarbu parodyti saviesiems
meilę, prisirišimą, o man užteks tik vieno — tavo
pabučiavimo. Mudu esame pakeliui į tą gražų šeimos
bendravimą, papuoštą meile. O tai jau ne ui kalnų.
— Antanėli, aš esu laimingiausia moteris, mylė
dama tave, žinau, kad esu mylima.
Kūčių dienos ryto saulė kilo į žydrią mėlynę, ža
dėdama malonią kelionę. Danutė jo laukėjau prie durų
pasirengusi, tačiau jis panūdo pasveikinti tetą.
— Mieloji teta, noriu jums palinkėti gražių švenčių

ir šia proga įteikti kuklią dovanėlę, — ir vos tik jai spėjus
ištarti „labai ačiū", jis jau tiesė dovaną Danutei:
— Brangioji Danutėle, šios šventės proga noriu paž>
mėti mudviejų bendravimą šiuo žiedu, — ir paėmęs jos
ranką, užmovė ant piršto. O ji, ne suvirpėjusi, dėkojo
ilgu pabučiavimu. Nustebusi teta, kiek luktelėjusi, pr
slopintu balsu, žvelgdama i Danutę, paklausė:
— Ar galiu sveikinti?
— Žinoma, žinoma, — už Danutė atsakė Keraitis
O Danutė, kilstelėdama ranką su žiedu.akis nukreip
dama aukštyn, pasidžiaugė:
— Esu laimingiausia moteris...O tu, Antanėli?
— O aš dėkoju dangui, leidusiam pažinti tave, — ir
kreipdamasis į tetą: — atleiskite, kad čia viskas taip
skubotai. Kai grįšime iš kelionės, prisiminsime šį įvyk
ilgesniu pabendravimu. Ar taip, Danutėle?
— Taip, taip... O dabar skubėkime.
Keraitis nebuvo pasakęs, kad jis pasinaudojo vežiko
paslauga, kuri juos abu apdraus nuo pavėlavimo i
autobusą.
Apypilniame autobuse daugiausia buvo jaunimas studentai, todėl klegėjo juokas, o, išvažiavus iš miesto.
suskambėjo dainos. Danutė garsų pilname autobuse šlie
josi prie savo Antanėlio ir net keletą kartų, pasigrožė
dama Žiedu, nesivaržydama padėką reiškė pabučia
vimais.
Suvalkijos lygumos tiesiog spindėjo saulėje. Kerai
tis ir sako:
— Ar negraži mūsų Suvalkija? Kas peikia mūsų
lygumas, turėtų jas pamatyti šiandien saulės spindesy
je...

Danutė

Kelkite, kelkite,
Kažkada Tautos šventę (rug
sėjo 8 d.) švęsdavome labai iškil
mingai prisimindami ir jos
prasmę, ir tai, ką praradome —
koks galbūt skirtingas Lietuvos
likimas būtų buvęs, jeigu anuo
met, prieš daugiau kaip 500
metų, rugsėjo 8 d. Vytauto Di
džiojo galva būtų papuošta ka
raliaus vainiku.
Genialusis Lietuvos valdovas
mirė. nesulaukęs kitos vainika
vimo datos. Nors mūsų istorijos
puslapiuose nuo to laiko buvo
įrašyta daug skaudžių įvykių,
tačiau niekuomet nemirė Vy
tauto Didžiojo dvasia. įkvėpusi
lietuvius kovoti dėl savo teisių
bei savarankiško valstybingu
mo, nepaisant galingesnių kai
mynų ginklu ar suktybėmis sta
tomų užtvarų.
Tai šį nenugalimą ryžtą ture
tume kuo iškilmingiau švęsti
kiekvieną rugsėjo 8-tąją, Tautos
šventę nenukišdami kažkur už
gegužinių, išvykų, pasilinksmi
nimų, kaip šiemet kai kur atsi
tiko. Pagarba, nepasidavusiems
pagundai iškeisti paveldėtus
tautos lobius į plastikinius
niekučius...
Antra vertus, ir anksčiau, kai
dar Tautos šventė mums buvo
daug „šventesnė", ir dabar kaž
kaip užmarštin nuslysta klausi
mas: kodėl Vytautas Didysis
šiam svarbiam savo ir Lietuvos
gyvenimo įvykiui pasirinko
kaip tik rugsėjo 8-tąją? Jis tai
atliko sąmoningai, norėdamas
ir save, ir savo tėvynę pavesti
ypatingai Dievo Motinos globai.
Juk anuomet lietuviai dar labai
netvirtai žengė katalikybės
keliu, neseniai ant to kelio koją
pastatę. Mylimo ir gerbiamo
valdovo pavyzdys turėjo paro
dyti tautai, kad ji turi ypatingą
globėją danguje...
Nors Vytauto planas nepavy
ko, bet, artodo, vis tiek rado at
garsį Dievo Motinos širdyje — ji
nepaliko vienų lietuvių net
skausmingiausiais istorijos
tarpsniais — kartu su jais verkė,
kad Sūnaus garbinimo vieta bu
vo paversta „ariama ir sėjama
dirva" bėrė Lietuvai savo
malones, taip pamilusi tą nedi
delį kraštą prie Baltijos, kad
jam net suteiktas Marijos žemės
epitetas.
Kas prancūzams vra Lourdas.
lietuviams — Šiluva, ypač rug
sėjo pradžioje, kai į šią stebuklų
vietą — į Šiluvos atlaidus —
plaukia minios. Skaitydavome
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios
Kronikose", kad net aršiausiai
persekiojimai okupacijos metais
neįstengė sulaikyti maldininkų
nuo kelionės į Šiluvą Be abejo,
ir šiemet Šiluva sausakimšai

— Žinai, Antanėli, sakoma, kad viskas gražu tam,
kurio siela graži.
— Malonu, kad apie mane gerai galvoji. Bet šitaip
yra su visais įsimylėjusiais. Nors esu skaitęs ir šitokią
frazę: meilė yra akla vadovė, kurią sekdami nueina
klystkeliais.
Jau gerokai įvažiavus į Suvalkijos lygumas, po
ilgesnės tylos Danutė pasigyrė:
— Žinai, Antanėli, vakar bevaikštinėjant po krau
tuves, Spaudos fonde, bevartant naują knygą, šalia
manęs atsistojo moteris, į kurią net nežvilgtelėjau —
domėjausi knyga. O ji, kažko paklaususi pardavėją,
palietė mano ranką. Aš krūptelėjau. Ji atsiprašė ir kai
besišypsodama priminė Fausto operą, tada apgailes
tavau, kad, įsigilinusi į knygą, neatpažinau ponios
Raštikienės. Ir žinai, mudvi labai nuoširdžiai ir ilgokai
pasikalbėjome. Ji paklausė ir apie tave, pastebėdama,
kad ji su savo vyru nutarę, jog mudu esame net „labai
graži pora"... — baigė pasakojimą su šypsniu.
— O Raštikiu vedybos yra nepaprasta istorija. Pats
Raštikis pasakojo, kad jis savo Elenutę pamatęs 1921
metais Kauno geležinkelio stotyje, grįždamas iš
bolševikų nelaisvės, dar neatsigavęs po sužeidimo. Ji
tada buvo „Saulės" mokytojų seminarijos septyniolik
metė mokinė, o kartu ir samariečių kursų klausytoja.
Su savo draugėmis tada ji buvo nuvykusi į stotį pasi
tikti grįžtančių sužeistųjų karių. Tada jų akys pirmą
kartą susitikusios, tačiau neteko pasikeisti žodžiais. Ir
tiktai po septynerių metų, kai ji buvo Aleksoto mokyk
los vedėja, o jis jau majoras, vienų pažįstamų šeimoje
pripuolamai susipažino. Netrukus buvo jos vardinės ir

Bindokienė

kelkite!

prisigrūdusi tikinčiųjų, kurie
meldžiasi ne tik už save, savo
artimuosius, bet ir ui tėvynę.
O maldų Lietuvai šiandien ne
mažiau reikia, kaip prieš 500
metų, kai sąmokslininkai su
kliudė Vytauto iškilmes. Už
anuometines nesėkmes galėjo
me kaltinti svetimuosius kurie
nenorėjo iš savo glėbio paleisti
Lietuvos, dabar grėsme ateina
ne tik iš užsienio, bet ir krašto
vidaus. Praslinkus šešeriems
metams nuo nepriklausomybes
atstatymo stebuklo, kasdienybes
drumzlės dar toli gražu nenusi
stojusios, dar tebesisuka ver
petais, įtraukdamos i desperacijos sūkurį vis daugiau žmonių.
Ne vien politika kalta, nors
galbūt daug negerovių kaip tik
kyla dėl valdančiosios partijos
nenoro ar nesugebėjimo su jo
mis kovoti. Nusikaltimai, alko
holizmas, tinginiavimas, SUKčiavimas —juk tai ne politiniai.
o žmogau? visiško dvasinio nuo
smukio padariniai. -Jeigu vals
tybėje apie 70 procentu gy\ t ntojų turi savo dienas leisti
žemiau skurdo ribos, tai jau
tragedija, iš kurios išplaukia
nusivylimas ir savimi pačiais, ir
valdžia, ir net nepriUauaosBybe
Tačiau neturtą kaltinti dėl savi
tvardos stokos yra nelabai lo
giška. Šiaip ar taip. logiškiausia
galimybė netolimojo ateityje
Lietuvos gyvenimo lygį pasuk
ti teigiamesne linkme yra spalio
20 d. balsavimai, kuriu metu į
vyriausybe, t.y. Seimą, turi bū
ti išrinkti veiksmingesni ir la
biau besirūpinantys tautos ge
rove žmonės.
Mūsų. u ž s i e n i o l i e t u v i ų ,
pareiga kontaktuoti savo arti
m u o s i u s L i e t u v o j e ir J u o s
įtikinti, kad pasikeitimai į
geresnę pusę įmanomi, bet jų
niekas iš šalies nepadarys — tik
patys Lietuvos piliečiai. Gali
Amerika ar Europos valstybes
aukso kalnus Lietuvoje supilti
kiekvieno miestelio aikštėje,
bet, jeigu juos tuoj apsižergs tik
tam tikra partija ar grupuotė: di
džioji gyventojų dalis vis tiek
skęs skurde. Vienintelė išeitis:
išmesti t u o s veltėdžius iš
„minkštų kėdžių", išsirinkti tinkamesnius, kurie reprezentuotų
ne tik 15 proc. turtingųjų ar dar
15 proc. viduriniosios klasės
gyventojų, bet visus lietuvius. O
tai atlikti Lietuva tegali per
rinkimus j Seimą, žinoma, jeigu
pasijudins iš savo sustingimo ir
eis balsuoti. Visi — kas tik turi
teisę!
Gana ir mums grąžyti rankas.
kad Lietuvoje blogai Būkime
kaip Vinco Kudirkos varpas ir
šaukime tautiečius: ..Kelkite,
kelkite, kelkite*"

Raštikis ją pasveikinęs telegrama, o ji nuoširdžiu laiš
ku padėkojusi. Vasaros atstogų metu ji lanke Karo mo
kykloje mokytojams suruoštus fizinio lavinimo kursus.
Kartą per pertrauką pradėjo jos kalbėti apie savo įvai
riausius išgyvenimus bei planavimus Bent kelios pasi
gyrė, kad susižiedavusios su karininkais Nors ji buvo
pasyvi klausytoja, viena ją paklausė: ..o už ko pati iš
tekėsi?" Netikėto klausimo užklupta ir žinodama, kad
ji jokio „kavalieriaus" neturi, net negalvodama atsakė
„aš ištekėsiu už majoro Raštikio" Ji buvo su juo
kalbėjusi tik vieną kartą Tiesiog lemtingas jų susiti
kimas įvyko kino teatre. Jau besibaigiant fiimui. Sme
tonaitė pajuto, kad kažkas šalia jos atsisėdo Pasibai
gus filmui, abu lyg nustebo ir pasikeitė keliais sakiniais
Ji pasiliko antram seansui...
— O visa kita tu jau žinai iš ankstesniu pasakojimu
— užbaigė Danutė.
Autobuso gale suskambėjus studentu kvarteto
dainos žodžiams „Aukso žiedelį dovanojo", Danutė kaip
katvtė prisišliejo prie savo Antanėlio, o autobusas pra
dėjo posūkį į stotį.
Nustebo Keraitis, pažvelgęs j aikštę i<> brolis stovei<
prie važio ir kalbėjosi su augalotu \yru. o Danute n< t
šūktelėjo: „Mano brolis jau laukia' O Keraitis:
— Danute, kad nereikėtų tartis prie brolių, pasakyk
ar mudu atvyksime į vidurnakčio Mišias
— Atvykime... Aš tavęs pasiilgsiu.
— Susitiksime prie bažnyčios vidiniu durų

(Bus daugiau)
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MISCELLANEOUS

POVILAS VAIČEKAUSKAS
Sekant dabartinę lietuvišką nėra surasta nei vieno kaltojo už
spaudą išeivijoje, o taip pat ir Lietuvos žmonių kančias; nei
Lietuvoje beveik visai nemini gyvo, nei mirusio. Tylima ir
ma milžiniška ir šakota BALFo viskas. Esant tokiai padėčiai,
veikla, žinoma daugeliui Lietu jeigu kas skaito „Tremtinį", tai
vos žmonių, ypač politinių tikrai pastebėjo, jog vengiama
kalinių, tremtinių ir buvusių minėti paramos sumų, arba,
partizanų bei kitų, anksčiau kad ir pačios padėkos, savo pa
vadinamų, disidentų. Šio vardės, nes, būnant Lietuvoje,
straipsnio tikslas yra nors iš teko pačiam išgirsti is persekio
dalies tą spragą užpildyti.
jamųjų lūpų pavyzdžiui tokius
Šiuo metu išeivijoje yra grasinimus: „Sėdėk ir tylėk
susikūrusių tiek daug visokių banditiška išpera... o jei ne, tai
organizacijų ir fondų, kurių paleisim viską dūmais..." Ne į
veikla tarytumei užgožia visus tolimus Lietuvos kaimų
milžinišką BALFo veiklą. Gal užkampius atėjo Lietuvos nepri
būt viena iš daugelio priežasčių klausomybė — skelbė liūdnos ir
dar yra ir tai, kad mažai apie ašarotos „Vandutės" (partizanų
BALFą rašoma, o kita — gal tas ryšininkės) akys. Aplink ją, ne
nepageidaujamas pasigarsi- per toliausiai gyvena buvę
nimas. kurio ypač buvo vengia stribai.
ma, kai dar „Geležinė uždan
Kalbant apie didžiąją Lie
ga", skyrė Lietuvą nuo laisvojo tuvos spaudą, daugelis iš mūsų
pasaulio. Aišku, tada nebuvo besilankančiųjų yra pastebėję,
reikalo viską atvirai skelbti, kad ten aiškiai sąmoningai
kokiais keliais, kiek ir kam vengiama skelbti ir bet ką
buvo teikiama parama. Tačiau rašyti apie nesavanaudišką
deja, dar ir visai neseniai po pagalbą Lietuvai iš įvairių
paskutiniojo BALFo suvažia išeivijos organizacijų, fondų ar
vimo 1994 m. spalio 22-23 d. te privačių asmenų. Atrodo jiems
ko pasimokyti, kaip dabartinės nelabai įdomu ir, nei šilta, nei
LDDP vyriausybės, konkrečiai šalta, kas čia darosi už Atlanto.
A. Šleževičiaus, nurodymu, Net ir toks milžiniškas užsienio
buvo Lietuvos Respublikos mo lietuvių renginys, kaip Tautinių
kesčių inspekcijos prisikabinta šokių šventė Čikagoje, tebuvo
prie Lietuvos Politinių kalinių paminėtas didžiausiame Lie
ir tremtinių sąjungos gaunamos tuvos laikraštyje vos tik kelio
šalpos iš BALFo. Tik energingai mis eilutėmis, tai ką ten ir
reagavus išeivijai, mokesčiai ir bekalbėti apie kitus dalykus,
pabauda buvo atšaukta. Atsar kitokią išeivijos akciją, o juo la
ga gėdos nedaro, ir dabar, gan biau BALFą, kurio vardas
rezervuotai bei kritiškai žvel matyt dar daugelio, ypač sovie
giant j dabartini politinį Lietu tinio palikimo žmonių atmintyje
vos gyvenimą, jo realijas; kai da dar yra užsilikęs beveik kaip
bartinė Lietuvos valdžia vis dar keiksmažodis iš garsiųjų „Tie
šnairomis žiūri j Lietuvos soje" rašytų straipsnių ir spe
politinius kalinius, tremtinius cialiai išleistų apybraižų: „At
bei buvusius partizanus, daug sargiai, BALFas!", „BALFo
kur negrąžina jų tėviškių, jų emisaras" ir kt. J ų visų
anksčiau stribų išgrobto turto, dažniausias autorius Vytautas
sąmoningai vilkina ir marina Miniotas, gim. 1928 m., kilęs iš
Lietuvoj genocido tyrimą. Dar Viekšnių, anuomet labai garsus
Mieli „Draugo" Skaitytojai,
Šiuo metu ypač pablogėjo „Draugo' pristatymas Atrodo, kad
nuo liepos pradžios, kai Čikagos centrinis paštas įsikraustė į nau
jas patalpas, laikraščio pristatymas visai suiro. Mūsų skambinimai
ir skundų rašymai neturi daug įtakos, jeigu nėra paremti tiksliais
duomenimis. Pradedant rugsėjo mėnesiu, mes spausdiname
„Drauge" čia pridėta formą. Prašau ją užpildyti, vieną kopiją
nusiųsti savo vietiniam paštui, o kitą kopiją atsiųsti mums.
Turėdami tikslius duomenis, mes galėsime spausti paštą, kad
laikraščio pristatymas būtų sutvarkytas. Skundai be tikslių duo
menų neduoda jokių vaisių.

To: Postmaster
Cty/Town
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Dear Postmaster:
Delivery of my daily newjpaper, the DRAUGAS. ha$ been very
i'reguiar As postai rates increase and moderniration takes place
delivery is getting worse and worse. i have kept track of
Septembers issues of DRAUGAS for a two week period and noted
the day on which I received each issue. I hope this will help you to
find and correct the reason for the poor delivery.
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312-77S-3313
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BALFo centro valdyba Iš kaires: vicepirm kun. J ••...* Kuzinskas, pirm. Marija Rudiene, vicepirm.
Jonas Juozaitis; II eil.: vicepirm Albinas Dzirv s. vicepirm. Stasys Vanatfūnas, ižd. Kostas
Čepaitis, gen sekr atstovas ir informacijos ko: -to narys Vytautas Kasmūnas
Nuotr Irenos Polikaitienės
lietuvių tarybinis žurnalistas, šeliai ir plyšiai ceka informa ko Vytauto kova su sovietine
nusipelnęs LTSR žurnalistas, cijos, kuri sklisdavo iš laisvojo biurokratija, kol pagaliau kietas
TSKP (Komunistų partijos) pasaulio ypač radijo bangomis — ir aiškus bekompromisinis
narys nuo 1948 metų, redagavęs .Amerikos baisa-". „Laisvoji Vytauto nusistatymas laimėjo,
plačiai žinomą žurnalą „Laikas Europa" ir kt.
nors teko j a m p e r g y v e n t i
ir įvykiai". Daug tokių Miniotų
Daugiausiai buvo klausomasi daugelį nemalonumų, įskaitant
ir dabar tebėra didžiojoj spaudoj. „Amerikos balso Iš čia buvo ištrėmimą iš miesto, netekimą
Galbūt ir bus įdomu „Draugo" patiriama apie Amerikos lietu darbo, įvairius gąsdinimus bei
skaitytojams truputį papasako vių stiprias organizacijas, jų bauginimus ir t.t. Vytauto visa
ti šia proga ir apie vienų iš įdo veiklą, kad čia dar gyvas Lietu tai nepalaužė. Jeigu jam nepa
miausių anuomet įvykių už „ge vos nepriklausomybės įvaizdis, vyko įvykdyti savo pareigos
ležinės uždangos", kai maždaug kad dar veikia nepriklausomos tėvynei Lietuvai Kazlų Rūdos,
1973 m. prieš humanitarinę Lietuvos atstovybes ir konsulai, Birbiliškės ir Tauragės miškuo
BALFo veiklą buvo mestos į kad iš čia visokeriopai yra se—jis savo kovą tęsė būdamas
kovą KGB kadrinės pajėgos, jų remiami persekiojami okupantų Vakarų Vokietijoje. Vytautas
agentūra, kartu su gabiausiais Lietuvos žmonės. Sibire ir pa labai sėkmingai panaudojo dar
tarybiniais žurnalistais, kurių čioje Lietuvoje. Aišku, esant ir tą aplinkybę, jog jo motina
rankomis buvo rašomi visokie „geležinei uždangai" paramos buvo vokiečių kilmės.
šmeižikiški straipsniai, kai reikalingų Lietuvos žmonių
Taigi, kaip jau buvo anksčiau
anuometinėje Lietuvoje daug sąrašas buvo labai skurdus. minėta, BALFui vadovybę
kas nukentėjo, neteko gerų Tarptautiniam Raudonajam perėmė Maria Rudienė. Maž
tarnybų, ar iš viso buvo išvaryti Kryžiui pirmąsias lietuviškas daug tuo laikotarpiu ir išaugo
iš darbo bei ištremti į Kara pavardes pristatė vokiečiai, labai žymiai didžiulė BALFo
liaučiaus sritį, taip dabar va Adenauerio išpirkti ir išvaduoti parama vargstantiems Lietuvos
dinamą Kaliningradą, ir vis ry iŠ sovietų koncentracijos sto žmonėms. Vytautas, turėdamas
šium su BALFo vardu.
vyklų, lagerių bei kalėjimų.
didelę praktiką paslėpti nuo
Okupuotoje Lietuvoje so
Vieną iš didžiausių sąrašų sovietinių sargų kratos metu
vietinė valdžia su didžiausiomis pateikė BALFui ir Raudonajam popieriaus lapelį ar pieštuką,
iškilmėmis ir „pompa" minėjo Kryžiui buvęs Lietuvos parti per „geležinę uždangą" vis tik
V. Lenino 100 metų gimimo ju zanas Vytautas Svilas, gim. pergabeno daugybę pavardžių ir
biliejų, ir toliau buvo vykdomas 1925 m. Panevėžyje. Jo tėvas adresų, kurių dalį buvo išmokęs
Lietuvoje dvasinis genocidas, Kazys Svilas nepriklausomoje net mintinai. Prasi laužęs pro
visaip kaip buvo stiprinama ir Lietuvoje buvo policijos departa „geležinę uždangą", Vytautas
šlovinama Tarybų valdžia. mento direktorium. Sovietams važinėjo po Vakarų Europą, at
Jungtinėse Amerikos Valstijose okupavus Lietuvą, buvo suim vyko į JAV, buvo Kanadoje.
lygiai tais pačiais metais, 1972 tas ir 1943 m. rugpjūčio 9 d. Negana to, Vytautas dar suge
m., Bendro Amerikos lietuvių Maskvoje sušaudytas. Su Vy bėjo nuvykti atgal į Lietuvą ir
šalpos fondo pirmininke buvo iš tautu Svilu teko kartu vilkti so dar daugiau papildyti skriau
rinkta Maria Rudienė, dirbanti vietinės vergijos jungą Vorku džiamųjų ir paramos reikalingų
tose pat pareigose ir dabar.
toje, kur jis buvo nuteistas 15 Lietuvos buvusių p o l i t i n i ų
Šių eilučių autoriui, anuomet metų katorgos ir 5 metams trė kalinių tremtinių ir partizanų
pačiam išgyvenusiam žiaurias mimo, gyvenimo be jokių teisių. sąrašą. Savo kelionę į Lietuvą
sovietinės okupacijos dienas ir Jis buvo suimtas Tauragės jis dar pakartojo. KGB, pagaliau
tą minimą Lenino 100 m. jubi apylinkių miškuose, sovietų ka išvesta iš kantrybės, reagavo
liejų Kaune ir visoje Lietuvoje riuomenei „košiant" miškus. gana greitai ir operatyviai —
tenka prisiminti visą tą laiko Teko kartu su juo dirbti jam Vytautas su KGB palyda buvo
tarpį, kai daugelis Lietuvos grįžus iš Sibiro Kaune, Respub atlydėtas prie Baltarusijos
inteligentijos, miestų ir kaimo likiniame Vandens ūkio projek respublikos sienos ir ištremtas
žmonių, tiesiog grupėmis buvo tavimo institute 195b' m. ir iš Lietuvos TSR, nors turėjo ga
apdovanojami Lenino meda vėliau, darant topografines bei liojantį leidimą.
liais. Pamenu, kaip jie paskui geodezines nuotraukas Suvalki ~ Lietuvos TSR spaudoje kaip iš
gausybės rago pasipylė bjau
buvo „aplaistomi" — susirinkus joje drenažo projektavimui.
riausi straipsniai prieš ameriko
svečiams pas tokį apdovanotąjį,
Tai
buvo
tikrai
Sviesi
asme
niškuosius imperialistus, prieš
jis beveik su visomis iškilmin
nybė,
pasižyminti
drąsa
ir
nuo
Amerikos
Centrinę žvalgybą,
gomis ceremonijomis paskan
dindavo medalį su Lenino latiniu užsidegimu ką nors prie kurios veiklos buvo priski
atvaizdu į konjako stiklinaitę, padaryti gero vargstantiems riamas ir BALFas, o konkrečiai
dantimis turėdavo jį išimti, o Lietuvos žmonėms. Jo didžiau — daugelį sykių buvo minima ir
stikliuką išgerti. Tai buvo sia svajonė, kaip ir daugelio M. Rudienė, naujoji BALFo
matyt oficialus įsirašymas į kitų Lietuvos partizanų, buvo pirmininkė. Sovietinių kontra
„brolišką" sovietinių žmonių kaip nors prasilaužti per tą priemonių viršūnėje pasirodė
„geležinę sieną", suteikti lais spaudoje plačiai išreklamuota
šeimą...
vajam pasauliui, kaip galima knyga „Atsargiai, BALFas!"
Kitiems, neapdovanotiesiems daugiau informacijos apie Vytautas Svilas sovietinėje
tuomet, pavyzdžiui, daugeliui Lietuvos žmonių kančią ir kaip spaudoje tiesiog buvo vadina
buvusių politinių kalinių, ar nors ją palengvinti.
mas BALFo emisaru, tokiais
tremtinių, neseniai sugrįžusių
Vedamas tokių minčių, jis pavadinimais „Tiesoje" buvo
iš Sibiro, ir didžiausiais vargais, sukūrė, rodos, fantastinį planą; spausdinama ištisai per kelis
šiaip taip per pažintis, arba per fiktyviai susituokti su viena numerius kenkėjiška lietu
kyšius sugebėjusiems Lietuvoje mergina iš Klaipėdos krašto, viškųjų buržuazinių nacionalis
prisiregistruoti, teko patirti di kuri beveik buvo pasiruošusi tų veikla Jungtinėse Amerikos
džiulį spaudimą iš valdžios repatrijuoti ir išvykti į Vokietiją Valstijose, ir, aišku, kas kelin
pusės, nuolatinį KGB sekimą ir nuolatiniam apsigyvenimui. Jis tas sakinys — visur buvo pa
priežiūrą. Kai kam tekdavo iš tai ir įvykdė. Tačiau, kaip ir brėžiamas BALFo vardas.
tarus neatsargų žodį ir visai buvo galima tikėtis iš sovietų
atsisveikinti su Lietuva. valdžios pusės, ją išleido, o
(Bus daugiau)
Būdavo tiesiog įsakoma per 24 Vytauto — ne. Tuomet sovie
valandas apleisti Lietuvos tiniai įstatymai žiūrėjo į tokius
respublikos teritoriją, pasiū reikalus maždaug taip: „Ar
loma arba buvusi Karaliaučiaus galima neišleisti? Aišku, kad
• Istorinis susitikimas tarp
sritis, Latvija, arba Gudija — galima. Tai kodėl leisti, kad popiežiaus Jono Pauliaus II ir
Baltarusija. „Geležinė už galima ir neišleisti" įsikišus Sovietų Sąjungos prezidento
danga" tvyrojo, ber ir joje jau Vokietijos vyriausybei, per Michail Gorbačiovo įvyko 1989
pradėjo atsirasti vis didesni ply diplomatinius kanalus ilgai vy- m. gruodžio 1 d Vatikane.

RIMAS L STANKUS
> Perkant ar perduodant
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, J K S CONSTftUCTION
„Shingle" stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. J,

FORRENT
»butas, y/i dideli kamo .
virtuve su spintelėmis, plytelėm išklotas
vonios kamb.; šiluma ir virimo dujos; už
namo vieta statyt automobiliui. Troy ir 78
St apyt Kreiptis: Toat, tat. 311 I I I S — ,

MOVIMO
Ilgametis profesionalus kraustymas
prieinamomis kainomis.
Draudimas garantuotas.
GEDIMINAS
312-925-4331

i naujai atremontuotas
1 mieg. butas; šiluma, virykta, šaldy
tuvas; 71 St. ir Francisco apyt.; $495
• „deposit". Kreiptis:
tel. 312-43S-OS44.

PKMAI — AUTOMOSIUAlt
Mes padedame juos parduoti ir
nupirkti tiesiai iš varžytinių, ma
žesnėmis kainomis, įvairių mode
lių, taip pat po nedidelių auto ava
rijų. Siunčiame auto., jų dalis, di
desnio svorio siuntas, taip pat as
menines siuntas į Lietuvą; 55 cen
tai už svarą. K r e i p t i s : t e l .
70S-201-OSSS.

HELP VVANTED

T A I S O M I
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MASI
NAS,

ŠALDYTUVUS,

OBBT
PARDUODA

ŠILDYMO1

SISTEMAS, VIRYKLAS. ORO VĖ
SINTUVUS.
H . Decftys
Tel. 312-SSS-SS24

taikoma subrendusi, dirbanti moteris,
kalbanti lenkiškai, lietuviškai, siek
tiek »«gli«hai būti kompanijone vyr.
amiiaus lietuvei vakarais ir gyven
ti kartu arti 33 St. ir S. Aberdeen.
Dienos metu gali dirbti kur nors ki
tur. Kreiptis angliškai:
112-943-3140.

IEŠKO DARBO

Moteris Ieško darbo.
sjssv^arv^sfe vas? s^sr^s^^^sr

VB^BBM aar^arv

SMMytl t a i 312-434-3657

UTHUANIAN DIASPORA
KONIGSBERG TO CHICAGO.
anglų kalba. Autorius A m a n ą * J . Vsn l U s n a n
ĮJsĮSjstj įiegnYiojama iatuvtųiatimtuiiiiu Įflmaa iltatoo.
•nilTimlanT ta HoJ šiol nawvHdenta vTtvbau konfiaūradia
Studijų dtnarnilkuino eigoje, skverbiamasi į diasporos men
talitetą, isry*unama Rytų Europos mintijimo variacijoa,
aiškinama. Kaip apeiginklavus sava ideologija. gaJIrna tai
kingai augi atkili savojo tautiškumo pagrindus su Amarikoa
tautiškumo principais.
Knyga pradedama 19-to tmžiaua lietuvių tautiškumo
aupratiroj£pejautirnu. Domesio centre — Hotuviai ateiviai.
Apsiribojama Čikaga. Pirmoji bengs (lietuviai ateiviai)
(1867-914) — lietuviai, dauojimoje ekonominiai emigrantai.
BŠTIITI nnni naHro nknteJ Preilarteime^rmteYasaWisi menini
iteHavinimu. Antroji banga (1949-1962) — be didesnių * imctų, provaenneiei, Moanioiupanf, arvyius ne savo noru w 57*0
D.P. (dioptecod persona)—vardą.. AneJizuojamss kultūrinai
suaidūrimae tarp abiejų minėtų bangų. Vaizduojsme kaip AJV
SaMs^U

bs^e^Afs^sssBBi 0e^Bfttf*4VBeBBbaSi a9^BWeatf B ^SsW%Be fcaa^aft^vejs^aSJ) eSe eaVs eafSeaaa aaSsaėSSfSs ame^LaasamSj

ir kaip sukuri naujės.
Knygą MOSVO SMJ pv.. OKJPIO jonumo. IMPOD \jnNmwh

iy rreao or Arnoncs, tnc., Lannam, rww TOTU ana Lonoon.
Kaina su persiuntimu 27 seL Mktoia gyv. dar prideda t eeL
valstijos mokesčio. Užsakymus siusti:

N A U J A KASETĖ

„ŠIRDIES DAINA"
Išleista Pašvaistės choro London, Ont. Kanada
Gaunama „Drauge"
Kaina 11 d o l .

Su persiuntimu 13 dol.

LAIŠKAI
LIETUVOS KNYGOS
NEBEATEINA I PASAULIO
BIBLIOTEKAS
Lietuvos okupacijos metais iš
eivių lietuvių leidiniai pasklido
per pasaulio bibliotekas. Beveik
via* svarbiausia literatūra yra,
pavyzdžiui, JAV Kongreso bib
liotekoje. Yra nemaža leidinių
ir iš okupuotos Lietuvos.
Kai Vytautas Landsbergis va
dovavo Aukščiausiajai Tarybai,
Lietuvos leidiniai pasiekdavo
pasaulio bibliotekas. Tačiau, kai
valdžion atėjo LDDP, tuomet
Lietuvos knygos nebeateina i
tas bibliotekas.
Yra išimčių. Štai Lietuvos
ambasadorius Washingtone pri
statė JAV Kongreso bibliotekai
turbūt visas savo parašytas ir
Lietuvoje išleistas knygas.
Tačiau būtina aprūpinti pa
saulio bibliotekas vertingomis
Lietuvos knygomis.
S a u l i u s Šimoliūnas,
Detroit, MI

na Broniaus Juodelio motyvą jo
duotame pasikalbėjime Vilniu
je, „Lietuvos aidui".
Laikraščio korespondento už
klaustas: „Minėjote, kad dar ir
dabar neturite Lietuvos piliečio
paso", B. Juodelis atsakė: „Ma
no nuomone, Lietuvos pasas rei
kalingas tuomet, jei turi kokių
svarbių reikalų tėvynėje: nori
atgauti nuosavybę, pradėti vers
lą. Man atrodo, jog vien tai, kad
galėtum kas ketverius metus
balsuoti per rinkimus, yra per
maža priežastis pasui išsiimti,
juo labiau, kai jis taip sunkiai
gaunamas. Juk čia reikia perei
ti 'Kalvarijas', norint tapti
piliečiu. Be to, aš nemanau, kad
pasas turi ką nors bendra su
patriotizmu. Lietuvoje daug kas
turi pasus, bet kad visi būtų
patriotai, labai abejoju".

Carteris nebežinojo, ką toliau
daryti, ir pradėjo dėl savo bėdų
kaltinti Amerikos tautą, kad ji
turinti „nepagydomą negala
vimą". Sovietų Sąjunga, maty
dama silpną Ameriką, grįžo prie
užkariavimų Afganistane, Afri
koje ir kitur.

Prie šio B. Juodelio pareiški
mo norėčiau pridėti savo ko
mentarą. Jeigu užuot 2 pro
centų Lietuvos pilietybę gaus 10
procentų, kas būtų 3,000 čia
gimusių tautiečių, ir tai, mano
nuomone, yra tik lašas jūroje,
kuris neturės įtakos Lietuvos
Seimo ar prezidento rinkimuo
se.

REIKIA PAGALBOS
I jus nuolankiai kreipiasi
Kazlų Rūdos parapijos klebonas
iš Vilkaviškio vyskupijos Lie
tuvoje.
Būčiau nuoširdžiai dėkingas,
jei jūs atkreiptumėte dėmesį į
šį mano didelį prašymą ir kuo
galėdami padėtumėte, nes pa
rapija labai varginga. Mano
adresas: Kun. T. Vallianas,
Sporto 7,4500 Kazlų Rūda, Ma
rijampolės apskritis, Lietuva
Lithuania.
Už bet kokią Jūsų pagalbą iš
anksto nuoširdžiai dėkoju.
Leiskite j u m s palinkėti: tai
kos, ramybės ir meilės dvasia
tesuvienija mus ir tesuteikia
sėkmės bei gaivinančios jėgos ir
vilties ateities darbams, sie»
kiant didesnės meilės Atpir
kėjui ir savo artimui.
K u n . T. V a l l i a n a s
Kazlų Rūda

Vytautas Šeštokas
Los Angeles, CA
UŽ KĄ BALSUOTI
LAPKRIČIO 5 D ?

Skaitydamas laiškų skyrių,
dažnai pasigendu laiškų politi
nėmis temomis. Todėl apsi
džiaugiau, rugpjūčio 20 d.
numeryje radęs Arvydo Barz
duko laišką, kuriame jis sukri
tikavo respublikonų konvenciją.
Nors su daugeliu jo minčių bei
teigimų nesutikau, vis tiek apsi
džiaugiau. Save laikau ne fana
tiku respublikonu, todėl ne vi
suomet už juos balsuoju. Papras
tai nulemia lietuviška perspek
tyva. Nematau abiejų partijų
tik juodomis — baltomis spalvo
mis. Lauksiu A. Barzduko re
portažo apie demokratų konven
ciją. Su juo ypač nesutinku toje
laiško vietoje, kur jis kritikuo
ja buvusį prezidentą Ronald
Reagan dėl „skolų, į kurias
IŠEIVIJOS LIETUVIAI
tokia ekonominė politika šį
NESKUBA ĮSIGYTI
kraštą įvėlė", kurių „ir mūsų
vaikų vaikai nepajėgs išsi
LIETUVOS PILIETYBE
Prieš kurį laiką Lietuvos am mokėti".
basada Vašingtone išsiuntinėjo
Nereikia užmiršti istorijos.
lietuvių laikraščių redakcijoms Prieš Reaganą, per prezidento
paraginimą išeivijos lietuviams Jimmy Carter kadenciją, in
užpildyti reikiamus dokumen fliacija pasiekė 13 proc. nedar
tus ir paskubėti įsigyti Lietuvos bas — 11 proc. ir vis dar kilo.
pilietybe. Tuo pačiu pažymėta, Atrodė, kad doleris eina vokie
kad ambasada yra gavusi 600 čių reichsmarkės keliu, todėl
pareiškimų įsigyti Lietuvos pi daug kas puolė pirkti auksą,
lietybe.
kurio kaina pakilo nuo 200 iki
Pagal 1990 metų Amerikos 850 dolerių už unciją (dabar yra
žmonių surašymo statistiką, nukritusi iki 387 dolerių). Kraš
Amerikoje yra 811,865 lietu to apginklavimas buvo kata
viai, iš jų 30,344 gimę Lietuvo strofiškoje padėtyje. Pavyzdžiui,
je. Tai šiuo metu yra tik 2 pro kai reikėjo 8 malūnsparnių, kad
centai gimusių Lietuvoje, kurie išvaduotų Amerikos įkaitus Ira
yra pareiškę norą įsigyti Lietu ne, šiaip taip pavyko juos su
rasti, bet trys pakelyje sugedo,
vos pilietybę.
Šis mažas procentas paaiški ir misija turėjo būti atšaukta.

DRAUGAS, antradienis, 1996 m. rugsėjo mėn. 10 d.

A.tA.
Dr. VYTAUTAS TAURAS

Reagano deficito pagrindinė
priežastis buvo ne bloga ekono
minė politika, kuri kraštą iš
tikrųjų išvedė iš Carterio „stagfliacijos", bet i š š a u k i m a s
Sovietų sąjungos į ginklavimosi
lenktynes, kurių sovietija neat
laikė, ir dabar turime nepri JAV Respublikonų partijos pirm. Haley Barbour (iš kairės), Illinois Lietuvių
respublikonų lygos pirm. Anatolijus Milūnas ir Michigan valstijos guberna
klausomą Lietuvą. Bent aš
torius John Engler. susitikę spaudos konferencijoje Čikagoje, rugpjūčio 27 d.
asmeniškai nesiskundžiu ir da
bar mielu noru moku didesnius
RESPUBLIKONAI IR NATO
mokesčius dėl to Reagano defi
cito. Labai maža auka, palygin
Čikagoje nykstančios demo partijos konvencijoje.
ti su Lietuvos partizanais.
kratų partijos konvencijos metu
Milūnas taip pat pastebėjo.
Artėja lapkričio 5 d. preziden „iš šono" aktyviai dirbo ir kad baltiečių tarpe, tiek čia,
tiniai ir Kongreso rinkimai. respublikonų partijos štabas, tiek užjūryje yra susirūpinimas,
Vieni lietuviai balsuos už p a s i v a d i n ę s
,,The
T r u t h kad padarytas slaptas susitari
demokratus, kiti už respubliko Sąuad", teisybės skyrius, pagal mas t a r p Clintono ir Jelcino,
nus. Prieš apsispręsdamas, kariuomenės terminą. Erdviose tris už tris, išjungiant Baltijos
kiekvienas
turėtų atsiminti viešbučio patalpose nemažai te valstybes iš NATO.
tris faktus: 1) demokratas F. D. levizijų, kompiuterių, o prie j ų
Respublikonų partijos pir
Rooseveltas išgelbėjo Staliną ir | atvykę iš Vašingtono t a r n a u t o  mininkas Haley Barbour maž
dėl to Lietuva beveik 50 metų jai. Tikslas: reaguoti į padarytus daug taip atsakė j tą klausimą:
turėjo eiti kryžiaus kelius: demokratų konvencijoj pareiški „Aš suprantu jūsų baimę. Mū
2) respublikonas Reaganas su mus. O t a i tuoj padaroma, išlei sų, respublikonų, platforma
griovė „blogio imperiją"; ir džiant spaudai pareiškimus, da kaip tik pažymi, jog mes esame
3) dabartinis respublikonų vice- r a n t pasikalbėjimus su radijo ir susirūpinę, kad NATO narystė
prezidentinis kandidatas Jack televizijos žurnalistais. Deja, šiuo metu pripažįstama šiom
Kemp 1990 metų pavasarį buvo neatrodo, kad šio krašto žinia- trim didesnėm valstybėm ir taip
nenuilstamas Lietuvos skubaus sklaida, b e n t šiuo metu, y r a pat mažesnėm. Kodėl? Kadan
nepriklausomybės pripažinimo labai palanki respublikonams, gi administracija galvoja, kad
rėmėjas prezidento Bush kabi tačiau bandoma pralaužti ledus. p a t a i k a u t i Rusijai yra gera
nete. Dėl to jis vos nesusimušė Rugpjūčio 27dieną į s u š a u k t ą užsienio politika. Mūsų partijos
su valstybės sekretoriumi Ba spaudos konferenciją etniniams vadovybė Kongrese kaip tik
ker. Apie šį incidentą esu rašęs atstovams, susirinko nemažai stipriai išsireiškė iš pat pradžių,
„Drauge".
dalyvių, j ų tarpe vienintelis kad t u r i m e gerą progą išplėsti
NATO ir priežastis tam — duoti
Z e n o n a s P r ū s a s lietuvių atstovas, Illinois lietu
žmonėms
jūsų šalyje ir kitose
Chillicothe, OH vių respublikonų, lygos pir
mininkas Anatolijus Milūnas. valstybėse saugumą — regioninį
Spaudos konferenciją atidarė saugumą. Jei kalbėti apie Rusi
GANA KRITIKOS
Illinois respublikonų partijos jos 'užgavimą', tai iš tikrųjų, juk
šios valstybės buvo okupuotos
Man tikrai nusibodo skaityti p i r m i n i n k a s Harold Smith ir rusų, taip ilgai pavergtos tautos.
pakvietė
prie
mikrofono
J
A
V
Amerikos lietuvių laikraščius,
Tad šiandien jos ieško apsaugos
kur nuolat kritikuojama Lietu respublikonų partijos pirminin nuo jų. J ū s ir aš žinome, ir
ką
Haley
Barbour,
prie
kurio
po
va ir jos politika. Kokią teisę čia
tikime, kad Amerika, ir aš
žmonės turi kritikuoti tuos, kelių minučių prisijungė Michi žinau, kad Dole administracija,
kurie gyvena ir dirba Lietuvo gan gubernatorius John Engler. y r a įsipareigojusi išlaikyti
Abu t a r ė po trumpą žodį, o
je? Ypač nusibodo kritika dr. K.
likusį
laiką paskyrė klausi nepriklausomybę šiose valstybė
Bobeliui. Ką jis bloga yra pada
se. Pradėkime su šių valstybių
ręs žmonėms čia Amerikoje ar mams. Kadangi t a i buvo tauti įtraukimu į NATO darbą.
nių grupių atstovai, klausimai
ba Lietuvoje?
sukosi daugiausia apie J A V
Kodėl minėtos t r y s valstybės
Tai žmogus, kuris grįžo į užsienio politiką ir paramą jų yra išskirtos? Gal todėl, kad jos
Lietuvą ir mėgina padėti savo k r a š t a m s . A. Milūnas iškėlė didžiausios ir gal todėl, kad jos
t a u t a i . Dr. Bobelis nesėdi NATO narystės klausimą Balti t u r i didžiausią apsaugos poten
patogiai Amerikoje, bet gyvena jos valstybėms ir pabrėžė, kad cialą. Bet tai nereiškia, kad
Lietuvoje, dalyvaudamas jos tiek Kongreso rezoliucijose, tiek kitos valstybės yra išskiriamos.
veikloje. O tie, kurie rašo valstybinėje respublikonų par Vis tik galų gale juk tai buvo
kritikuojančius ir jį šmeižian tijos platformoje visų pirma Baltijos valstybės, kurios pradė
čius straipsnius, sėdi patogiai akcentuojama narystė į NATO jo sovietų imperijos sugriuvimo
šiame krašte, neturėdami valios Lenkijai, Vengrijai ir Čekų procesą".
ar drąsos grįžti į Lietuvą ir da Respublikai. Paminėta, kad Il
Čia įsijungė ir Michigano gu
lyvauti jos gyvenime. Kai šie linois respublikonų partija savo
bernatorius
J o h n Engler su
žmonės pasieks bent šimtadalį konvencijoje stripriai pasisakė
to, ką pasiekė dr. Bobelis, gal ne tik jau už minėtas tris valsty šiom pastabom: „Aš norėčiau
tada jų nuomonės pasikeis.
bes, bet ir už Lietuvą, Latviją pridėti, kad dr. Kissinger, ne
taip seniai 'Newsweek' žurnalo
Tomas Glavinskas bei Estija, taip pat už kitas
straipsnyje gan specifiškai išsi
St. Petersburg, FL valstybes, jei jos pareikštų norą.
Niekas neturi teises n u t a r t i , reiškė apie Clinton administra
kurios suvereninės valstybės cijos pažiūras NATO klausimu.
Dr. Kissinger t a i p pat kalbėjo
Pastaba: „Draugo" laiškų t u r i , ar neturi, teisę stoti į bet
privačiai
šiuo klausimu guber
kurią
Europos
sąjungą,
pareiškė
skyriuje spausdiname įvairias
natorių
suvažiavimuose,
su am
Milūnas.
Šia
proga
jis
padėkojo
nuomones, kurios nebūtinai su
basadore
Jean
Kirkpatrick.
sek
Illinois
partijos
pirmininkui
už
tinka su redakcijos nusistaty
retoriais
Shultz
ir
James
Baker
rezoliuciją
Illinois
respublikonų
mu. Redakcija.
ir tarptautinių šio krašto vado
vų ankstyvesnėse administraci
jose nebuvo nuomonių skir-

TRANSPAK

Gyveno Oak Lawn, IL.
Mirė 1996 m. rugsėjo 7 d., 9:00 vai. ryto, sulaukęs 89 metų
Gimė Lietuvoje, Kybartų apskrityje. Amerikoje išgyveno
47 m.
Nuliūdę liko sūnūs: dr. Arvydas, marti Dalia, dr. Šarūnas,
marti Birutė; anūkai: Ričardas, Jonas, Andrius ir Aliukas;
sesuo Ona Pavilčienė ir jos dukros — Vita Witherow ir Ina
Papp su šeimomis; pusbrolis Juozas Rudzinskas su šeima, pus
seserė Marytė Jasiulevičienė ir kiti giminės.
Priklausė Liet. gydytojų korporacijai „Fraternitas Lituanica", Pasaulio ir Illinois lietuvių gydytojų sąjungoms,
SLA (Susivienijimui Lietuvių Amerikoje;, American Medical
Association ir kitoms organizacijoms.
Velionis pašarvotas antradienį, rugsėjo 10 d. nuo 3 iki 8
v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugsėjo 11 d. Iš laidojimo
namų 10:00 vai. ryto bus atlydėtas j Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai ryto
gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: sūnūs ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus
Tel. 800-994-7600

A.tA.
Dr. VYTAUTUI TAURUI
mirus, sūnus - dr. ARVYDĄ, dr. ŠARŪNĄ ir jų šei
m a s nuoširdžiai užjaučiame ir k a r t u liūdime.
Dr. Ričardas ir Dalia
Ona Petrienė

Petriai

A . TA.

JUZEI JANUŠONIENEI
mirus, velionės sūnui VYTAUTUI, marčiai dr. PAL
MYRAI, anūkams RIMUI ir GINTUI reiškiame gi
lią užuojautą.
Indrė ir Vytas Šemogai
Genovaitė ir Tadas Baužai

tumo. Jie sutiko, kad egzistuo
ja t a m tikras nusistatymas
NATO klausimu, kuris pasireiš
kia per Talbott asmenybę, vieną
iš artimų prezidento Clinton
draugų, ir turi labai svarbią rolę
Europos politikoje. Išsireiškia
mą, kad iš vis nepritariama
NATO. Čia kaip tik aš galvoju,
kad, žvelgiant į Bob Dole
asmenybę, jo gyvenimo istoriją,
jo patirtį, duos patikimiausią
kovotoją jūsų pusėje. Kuo jūs
n o r ė t u m ė t e pasitikėti, j e i
reikalai staiga pakryptų į blogą
pusę, jei reikalai pasidarytų
komplikuoti: ar Bob Dole, ku
riuo pasitikėtų mūsų sąjunginin
kai, a r Bill Clinton? Aš manau,
kad atsakymas aiškus", — baigė
gubernatorius Engler.
Po spaudos konferencijos buvo
proga trumpai pasikalbėti su
r e s p u b l i k o n ų partijos pir
mininku apie rinkiminę kampa
niją ir su gubernatorium Engler
apie lietuvių respublikonu veik
lą Michigan valstijoje. Buvo
įdomi popietė.
. «

RŪPINSIS TAURAGĖS
P I L I E S ATSTATYMU
Pradėjo griūti Tauragės pilis,
kuriai restauruoti reikėtų ma
žiausiai 70,000 litų. Pilį gelbėti
pasišovė joje įsikūręs Alaus ger
bėjų klubas. Laisvu nuo alaus
gėrimo laiku šio klubo nariai
žada telkti visuomenę pilies re
monto darbams.
'R. 08.08)

PAVYZDINGI ŪKININKAI
Panevėžio rajono savivaldybės
specialistų komisija išrinko
geriausius ūkininkus. Pirmoji
vieta paskirta Juozui Račkaus
kui iš Krekenavos. Antroji —
atiteko bernatoniškiui Riman
tui Juodinskui. trečioji — Kazi
mierui Želniui. gyvenančiam
Vaišvilčių kaime.
Jiems paskirtos dovanos ir
premijos.
„Valst. laikr.", 08.13

Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus.
Skubiems siuntiniams AIR CARGO

Komercinės siuntos pagal susitarimą.
Pinigai pervedami doleriais
nuo išsiuntimo dienos į gavėjo
rankas tarp 2 - 5 dienų.
Galimybė pervesti dolerius iš Lietuvos į JAV.
TRANSPAK - vienintelė siuntinių persiuntimo
įstaiga, kur pinigai pervedami pagal Illinois
valstijos leidimą.

MAISTO SIUNTINIAI.
Siųskite per seniausią siuntinių \ Lietuvą įstaigą.
NeringiH (VermonU ..prudmukų" stovykloje (i* kaires) Gintaras Šileika, Vygu
Kunfas ir Vytas PnkAt»M padedant vadovui Andriui Dilbai, mokosi pieiti
ir paimti tfrvbu.-.
Nuotr L. KuIbtanAs

TRANSPAK, 2638 W. 69th St
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772

Neringos stovykloje Vermonte „pradinukų" stovykloje, vadovėms padedant, stovyklautojai ruošiasi
kepti „mpSkiukų duoną".
Nuotr L. Kulbienėt

'

DRAUGAS, antradienis, 1996 m. rugsėjo mėn. 10 d.

ČIKAGOJE IR

APYLINKĖSE

Aldona Zailskaitė, daugiau
kaip dešimt metų dirbusi
..Draugo"' redakcijoje, o
pastaruosius ketverius metus
buvusi pirmojo puslapio redak
torė, iš redakcijos kolektyvo
pasitraukė, išėjusi kitur. „Drau
gas" jai nuoširdžiai dėkingas ir
labai pasiges jos įnašo. A.
Zailskaitė kurj laiką dar rašys
prasmingąsias ..Rimties valan
dėles*', savo giliu įžvalgumu
visuomet žavinčias ir dominan
čias skaitytojus. Redakcija ir ad
ministracija nuoširdžiai linki
mielai kolegei Aldonai geriau
sios kloties naujai pasirinktame
kelyje. Mes jos pasigesime.

Daiva Guzelytė-Švabienė,
ne kartą pavadavusi i pirmojo
puslapio redaktore, jai išvykus
atostogų, nuo rugsėjo 9 d. peri
ma pirmojo puslapio redagavi
mą. Linkime jai visokios sėk
mės ir džiaugiamės turėdami
jauną, gabią redaktorę savo
redakciniame kolektyve.
Mokslas P e d a g o g i n i a m e li
tuanistikos institute prasidėjo
praėjusį šeštadieni, rugsėjo 7 d.,
tačiau instituto vadovybė mielai
laukia daugiau studentų. In
stituto pamokos vyskta kiekvie
ną šeštadienį Jaunimo centre,
pamokų pradžią — 9 vai. r.
Lietuvos v y č i ų 112 kuopa
pradeda savo rudeninę veiklą
pirmuoju poatostoginiu susirin
kimu, kuris šaukiamas antra
dienį, rugsėjo 17 d., 7:30 vai.
vak. Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos salėje. Bus renkama
nauja kuopos valdyba ateinan
tiems metams, po susirinkimo
visi galės pasivaišinti. Kviečia
mi ne tik visi kuopos nariai ir
taip pat norintieji įsijungti į
prasmingą Lietuvos vyčių veik
lą.

Aidona Zailskaitė
„Margučio II" laidas girdime
kas vakarą, girdime ir malonius
pranešėjų balsus, bet — radijas
ne televizija, negalime jų ma
tyti. Tad visi kviečiami į
..Margučio II vakarienę ir
humoro popietę spalio 6 d.,
sekmadienį. 4 vai. p.p.. Jaunimo
centro salėje. Ten galėsite
susipažinti su visais pranešė
jais, maloniai pabendrauti, pa
sivaišinti ir — svarbiausia —
pasidžiaugti aktoriaus Vitalo
Žukausko šmaikščiu humoru.
JAV LB Vidurio vakarų
apygardos ir apylinkių gegužinė
ruošiama rugsėjo 15 d., sekma
dienį. Pasaulio lietuvių centre,
tuoj po Mišių Pal. Jurgio Matu
laičio misijoje. Visi Čikagos ir
apylinkių lietuviai kviečiami
gausiai dalyvauti.
Aleksas Šatas įsigijo viso
stalo bilietus į „Draugo" metinį
pokylį, kuris vyks Martiniąue
salėje rugsėjo 22 d., sekmadienį.
4 vai. p.p. Renginių komiteto
pirmininkė Marija Remienė
praneša, kad dar turi kelis sta
lus ir kviečia visuomenę nedel
siant rezervuoti vietą į pokylį.
Platinami ir pavieniai bilietai,
jeigu nesusidaro visas stalas.
Užsisakyti galima „Draugo"
administracijoje.
Literatūros vakaras su rašy
toja B i r u t e P ū k e l e v i č i ū t e
rugsėjo 21 d., 6 vai. vak..
Pasaulio lietuvių centre. Lemonte. Tai puiki proga pasigė
rėti lietuvišku rašytu žodžiu.
Literatūros vakarą rengia PLC
renginių komitetas.
Jonas Žebrauskas, Chicago.
IL. jau ne pirmą kartą paremia
..Draugą" dosnia ranka. Pra
tęsdamas prenumeratą kitiems
metams, pridėjo dar 100 dol.
dienraščio leidimo išlaidoms
sumažinti. Nuoširdus ačiū!
x Pasaulio lietuvių centre,
..Spindulio" taut. šokiu jaunių
grupes repeticija prasidės sek
madienį, rugsėjo 15 d. 5 v.v.
— 6:30 v.v., o vaikų grupės
repeticija — p i r m a d i e n į ,
rugsėjo 16 d. v.v. — 7:30 v.v.
(sk)

ARAS ROOFING
Arvydas Kiela
Dengiame ir taisome
vir.ij rfjftuj stoqus
Tel 708-?S7 07 1*,
Skambinti p o f i v v

ĮSPŪDINGAS TAUTOS ŠVENTĖS
MINĖJIMAS CICEROJE

Lietuvių E v a n g e l i k ų liute
ronų Bažnyčios 48-tasis sinodas
JAV vvks rugsėjo 14-15 d. Zione evangelikų liuteronų bažny
čioje, 9000 S. Menard Ave., Oak
Lawn, IL 60453, tel. 708-4221433. Šeštadienį, rugsėjo 14 d.
12 vai. atvykusiųjų registracija;
1 vai. p.p. sinodo atidarymas.
Rugsėjo 15 d., 12:30 vai. p.p.,
pamaldos su šv. Komunija; 2
vai. p.p. pietūs parapijos salėje.
Tauragės Lietuvių klubo 40
m e t ų v e i k l o s sukaktuvinis
pokylis vyks rugsėjo 15d., sek
madienį, 2 vai. p.p., Šaulių na
muose. Svečius linksmins ir me
ninę programą atliks Algiman
tas Barniškis. Klubo nariams
dalyvavimas yra nemokamas,
tik reikia rezervuoti vietas, pa
skambinant 708-425-4395 vicepirm. Justinui Šidlauskui arba
Vladui Paliulioniui tel. 708484-3546. Pageidaujama, kad
klubo nariai paskubėtų apie
savo dalyvavimą pranešti, nes
daug jų dar neatsiliepė. Kvie
čiami ir svečiai.
x Edmundas ir Maria Vasi
liauskai, Glen Ellyn, IL ir Sonja ir dr. Richardas Keohane,
Wayne, PA, atsiuntė po $150 jų
globojamų našlaičių metinį glo
bos mokestį. Dėkojame! „Lietu
vos Našlaičių globos" komite
tas.
(sk.)
x Ponų D a r ž i n s k ų šeimos
jubiliejaus p r o g a draugai pa
aukojo $50 Lithuanian Mercy
Lift. Nuoširdžiai dėkojame W. &
E. Shelton ir L. & F. Sellers už
auką. Sveikiname ponus Daržinskus ir linkime daug saulė
tu dienų.
x „Lietuvių p r a n c i š k o n ų
vardu
siunčiu
Lietuvos
našlaičių reikalams $300. Taip
pat linkiu, kad Dievas visuomet
laimintų Jūsų kilnų darbą".
Taip rašo kun. Leonardas Andriekus vienuolyno vyresnysis.
Dėkojame lietuviams pranciško
nams! „Lietuvos Našlaičių
globos" komitetas, 2711 W. 71
St., Chicago, IL 60629.

(sk.)
x TRANSPAK praneša:
„Tuberkuliozė Lietuvoje taip
išplito, kad gali pasiekti ir
epidemijos slenkstį. Štai Jurbar
ko raj. iš 100 tūkst. gyventojų
tuberulioze serga 105, Pasvalyje
— 75, Joniškyje — 63, Biržuose
- 67, Varėnoje - 86". Pinigai,
siuntiniai ir k o m e r c i n ė s siun
tos į Lietuvą. Maisto siuntiniai.
TRANSPAK, 2638 W. 69 St.,
Chicago, IL, tel. 312-436-7772.
(sk.)

Christian Relief Services prez. Eugene Krizek (kairėje) ir Šv Jokūbo ligoni
nės vyr. gydytojas K. Paltanavičius šią vasarą E. Krizek lankantis Lietuvoje.

„ARTIMO MEILĖS
MENAS" - PAVYKO
Su Lithuanian Mercy Lift
organizacijos darbu lietuvių
visuomenė per daugiau kaip
šešerius metus jau neblogai
susipažinusi. Verta pastebėti,
kad iki š.m. rugpjūčio mėn. į
Lietuvą pasiųsti 205 medicini
nės ir humanitarinės paramos
talpintuvai, daugiau kaip 56
mln. dolerių vertės. Lietuvos
Sveikatos apsaugos ministerijos
teigimu, 75 proc. pagalbos ligo
ninėms ateina iš LML. Tai tik
rai milžiniškas laimėjimas, pa
siektas nedidelės pasiaukojan
čių, daugiausia jaunesnės kar
tos, žmonių grupės. Juo labiau,
kad talpintuvai pripildomi ne iš
lietuvių kišenių, bet didžiąja
dalimi amerikiečių labdaros or
ganizacijų, medicinos institucijų
ir net pavienių asmenų dėka.

ruošia pokylį, j kurj suplaukia
ir lietuviai, ir kitataučiai.
Rugsėjo 7 d., šeštadienį, šie
metinis pokylis, pavadintas
„Artimo meilės meno" vardu,
įvyko Čikagos meno instituto
Stock Exchange salėje, tad —
pagal Meno institutą ir puotos
pavadinimas. Prisirinko apie
200 svečių, ypač akį patraukėjų
amžius — didžiąją dalį sudarė
jauni profesionalai, kurie retai
užklysta į lietuviškus renginius.
Prieš vakarienę susirinkusie
ji maloniai pabendravo prie šna
rančių fontanų muziejaus sode
lyje, taip pat galėjo pasigėrėti
dvasinės kultūros lobiais muzie
jaus galerijoje. Susėdus prie sta
lų, visus pasveikino LML pirm.
J. Lendraitis, pasidžiaugė atlie
kamu ir sėkmingu darbu, skir
tu Lietuvai. Įvertindamas tą
prasminga LML paramą, Lietu
vos sveikatos apsaugos minist
ras dr. Antanas Vaikus atsiuntė
šiltą padėkos ir sveikinimo laiš
ką. J. Lendraitis supažindino su
kai kuriais žymesniais svečiais,
ypač gražiai pristatydamas

Anksčiau savo nariais ir
renginiais pasižymėjęs Cicero
lietuvių telkinys dar ir dabar,
sumobilizavus visas vietines
jėgas ir pasikvietus svečius iš
kitur, įstengia pateikti gražių
staigmenų. Taip atsitiko rugsėjo
8 d., kai LB Cicero apylinkės
valdyba ir Cicero ALTo skyrius
bendromis jėgomis suruošė
gražų Tautos šventės minėjimą.
Jis buvo pradėtas šv. Mišiomis
Šv. Antano parapijos bažnyčioje,
o vėliau perkeltas į šios parapi
jos sale.
Nuolatiniam Šv. Antano para
pijos lietuvių kunigui Kęstučiui
Trimakui vėl išvykus dėstyti į
Kauną, Mišias aukojo dienraš
čio „Draugo" moderatorius kun.
Viktoras Rimšelis, MIC, kuris
taip pat pasakė prasmingą,
šventei pritaikytą, pamokslą.
Pamokslo pradžioje jis pažy
mėjo, kad šiandien yra Švč.
Mergelės Marijos gimimo šven
tė, Lietuvoje vadinama Šiline.
„Ši diena yra ir mūsų tautos
šventė, surišta su Dievo Motinos
apsireiškimu Šiluvoje 1608 m.
Mūsų tauta yra pavesta Dievo
Motinos globai", — kalbėjo
pamokslininkas. Ir toliau savo
pamoksle jis išryškino svarbią

Christian Relief Services orga
nizacijos prezidentą Eugene
Krizek, kuris su žmona ir CRS
darbuotoja Jenifer Patterson
buvo atvykęs iš Washington,
DC.
Šią vasarą minėtieji Christian
Relief Services pareigūnai, kar
tu su Viligaile ir Jurgiu Lendraičiais, dvi savaites praleido
Lietuvoje, lankė ligonines, susi
pažino su svarbiausiais trūku
mais ir prižadėjo dar gausesnę
LML, šiuo metu vadovaujama
paramą. E. Krizek buvo nuste
Jurgio Lendraičio (vicepirm. Ri
bintas ir sužavėtas Lietuvos
ta Riškuvienė, ižd. Marytė Utz.,
medicinos personalo pasišventi
administracinė asistentė Dana
mu, pareigingumu, idealizmu ir
Mikužienė), kartą metuose
išradingumu, kai reikia nugalė
ti nuolatines problemas. Besida
lindamas įspūdžiais iš kelionės,
jis pareiškė viltį, kad per maž
daug penkerius metus Lietuvos
medicina atsistos ant savo kojų
ir ypatingos pagalbos iš užsienio
nebereikės. Baigdamas kalbėti,
kartu su Jenifer Patterson įtei
kė V. ir L. Lendraičiams Chris
tian Relief Services humanita
rinį žymenį už jų pasiaukojimą
ir sunkų darbą. Tai esąs pirma
sis toks atvejis, kai organizaci
ja pagerbia nusipelniusius dar
buotojus, o Lendraičiai to yra
„Artimo meilės menas" prasideda nuo vaikystės ir auga į nuostabius vaisius tikrai verti. Žymuo nuo šių
duodanti darbą...
metų bus kasmet suteikiamas
pasižymėjusiems artimo meilės
x Už g y v a s ir mirusias
CICERO LIETUVIŲ
darbais.
LDK Birutės draugijos nares
MEDŽIOTOJŲ IR
Vėliau buvo traukiami lai
šv. Mišios bus atnašaujamos
ŽUVAUTOJU
mingieji
bilietai, šokiams šau
antradieni, rugsėjo 10 d. 9
KLUBO VEIKLA
niai grojo „Žiburio" orkestras, o
vaL ryto Švč. M. Marijos Gimi
CLM&Ž klubas veikia jau 40 svečiai džiaugėsi renginio aplin
mo bažnyčioje. Kviečiame nares
metų. Šiuo metu klubas nuomo ka, puikiu patarnavimu,
pasimelsti ta intencija.
(sk.) ja per 1.000 akrų medžioklės pabendravimu, skirtu ypač
laukų į vakarus nuo Čikagos. geram tikslui.
x Paskutinė proga prieš Dalis šios žemės paskirta fazanų
B.T.P.
rinkimus lietuviams parodyti medžiojimui su specialiu valsti
solidarumą lietuviu interesu jos leidimu nuo spalio iki balan
rėmėjui, JAV kongresmanui džio mėnesio. Nepaisant ilgo
Diek Durbin. Visuomenė kvie medžioklės sezono, klubas
čiama gausiai atsilankyti į nariams ir svečiams suruošia
priėmimą Pasaulio lietuvių tradicines pavasario ir rudens
centre, Lemont, IL penktadie žuvavimo išvykas į Wisconsin.
nį, rugsėjo 20 d., 7:30-9:30 v.v.
paremti Diek Durbin kandida
Klubas žinomas ne vien išvy
tūrą į JAV Senatą. D. Durbin komis į gamtą, bet finansiškai
rinkimus laimėjus, mes galime remia įvairias lietuviškas orga
jam daryti įtakos, kad keistu nizacijas, pvz., ..Draugą". Jau
savo pažiūras įvairiais, JAV lie nimo centrą. Lietuvos politiniu
čiančiais klausimais, tačiau kalinių ir tremtinių sąjungą.
niekada nesikeis Diek Durbino Lietuvos našlaičius ir daugelį
lietuviška kilmė, jo supratimas kitu organizacijų.
Lietuvos reikalų bei jojau įro
Klubo narių skaičius yra ribo
dytas pasišventimas Lietuvai,
tas,
bet šiuo metu dar turima
įėjimas $75 asmeniui, bet visos
laisvų
vietų. Lietuviai, susi
aukos mielai priimamos siun
dėmėje
fazanų
medžiokle ar žu
čiant: Lithuanian-Americans
vavimu.
mielai
kviečiami jsto
for Durbin, 14911 - 127th
Street, Lemont, IL 60439. ti į klubą. Prašome kreiptis į
Kviečiame visus, Amerikoje valdybą: V. Markevičius, pirm ,
gyvenančius lietuvius, nepra K. Vabalaitis, v.p. tel. 630 916
leisti progos savo auka prisidėti, 1591: S. Miknaitis, sekr. 630
kad turėtumėm lietuvį JAV 985-1820; A. Didžbalis, ižd.; ir
senate.
A. Suvaizdis, narys.
(sk.)

B. P.

Marijos reikšmę, o pabaigoje
taip akcentavo:
„Šiandieną šaukiamės paties
Dievo pagalbos ir Jo Motinos
globos, kad mūsų tauta nenu
eitų šėtono išgalvotu keliu.
Pagal statistikas, mūsų tėvynė
je vyksta tautos naikinimas —
genocidas, kas antras kūdikis
dar negimęs nužudomas. Tai
vieši abortai, o kas vyksta slap
ta — galime tik spėlioti. Pagal
skaičius, kas antras vaikas nėra
apkrikštytas. Mes šiandien pra
šome Dievo Motinos pagalbos,
kad mūsų tautoje neišnyktų
Dievo šventas vardas ir kad Jos
šventas paveikslas, kuris Dievo
viso pasaulio kūryboje buvo
panaudotas, išliktų mūsų tautos
sąmonėje".
Susirinkusieji buvo maloniai
nustebinti muz. Mariaus Pra
puolenio vadovaujamo bažnyti
nio choro darnumu, pajėgumu ir
gražiai giedotomis giesmėmis,
kas šiai šventei irgi davė įspū
dingą foną.
Po pamaldų publikai (o jos
buvo daugiau negu 150) susirin
kus į parapijos salę ir ten trum
pai pasivaišinus, buvo pradėta
antroji minėjimo dalis, kurią
Aldona Zailskaitė.
Minėjimo atidarymo žodį tarė
Cicero ALTo pirm. Stasys Du
bauskas, o Cicero jūros šaulių
„Klaipėdos" kuopos nariai įnešė
vėliavas. Pagiedojus JAV ir
Lietuvos himną, kun. Viktoras
Rimšelis sukalbėjo prasmingą
maldą.
Išnešus vėliavas, A. Zailskai
tė pristatė pagrindinį minėjimo
kalbėtoją, visuomenininką ir
žurnalistą Vytautas Kasniūną
iš iš Beverly Shores, IN. Beje,
dar reikia pridėti, kad šis labai
aktyvus vyras šiuo metu dar
teberedaguoja SLA organą. „Tė
vynės" laikraštį, kuris šiemet
švenčia 100 metų sukaktį ir yra
seniausias dar tebeeinantis
lietuvių leidinys pasaulyje.
„Mes visi turime šventą parei
ga, lyg priesaiką tėvų žemei,
išsaugoti tautos atmintį: ir
gedulą ir žygdarbius tautos
laisvei. Tai šauksmas iš pilia
kalniuose užkastų gyvų istori
jos lapų, su ryto aušra pasklidu
sių tėviškės laukuose ir ten, kur
dar plaka lietuviška širdis. Ši
diena, papuošta tikėjimo šven
tumu, tautos ištikimybe, yra
dalis religinių bei tautinių
rekolekcijų, Baltijos kelio viešoji
išpažintis", — taip savo neilgą,
bet, lyriškumo siūlais ataus
tą, paskaitą pradėjo paskai
tininkas.
Kalbėtojas metė trumpą
žvilgsnį į praeitį, suminėjo
nemažai pavardžių ir datų,
kurios buvo reikšmingos Lietu
vos istorijai; iškėlė ir liūdnus
vaizdus iš šių dienų Lietuvos,
kurie nėra malonūs doro lietu
vio širdžiai. Jis užsiminė rašy
toją Tomą Venclovą, kuris, ke

liaudamas po Lenkiją ir Ruaįją,
ypač garsiai šaukia, kad reikia
užmiršti istorįją., Jj-ji« profeso
riškai įrodinėja, kad šiandien
jaunimas labiau domisi New
Yorko akcijų birža nęi savo
tautos istorija. Kai jau tautai
nieko nėra šventa, žinoma, anot
poeto Kazio Sajos, lengva yra
nusispjauti", — teigė paskai
tininkas.
Todėl paskaitos pabaigoje V.
Kasniūnas pareiškė: „Ir kai
Lietuvos respublikos seimo
nariai, ir kiti, kurie, duodami
priesaiką, atsisakė baigti saki
niu — „Tepadeda man Dievas",
mes už juos tarkime tuos žo
džius, prisiekdami su mede būti
ištikimais Lietuvos respublikai.
Tegul mūsų himno žodžiai, šir
din įaugę, būna mums tautinės
gyvasties žodžiai, žodžiai Lietu
vos dvasios milžinų ir herojų —
tik, Dieve, mums padėk juose ir
su jais gyventi".
Susirinkusiuosius maloniai
nuteikė ir šio minėjimo meninė
dalis, kurią atliks Čikagos lit.
mokyklos muzikos mokytoja
Dalia Gedvilienė su savo vai
kais — dukra Agne (10 m.) ir
sūnumi Karoliu (6 m.) Ši dar tik
prieš metus laiko į šį kraštą at
vykusi šeima ir apsigyvenusi
Marauette Parke, gražiai papil
dė šio minėjimo programą ir
parodė, kad gali ir turi ben
drauti seniai ir dabar Amerikon
atvykstantieji tautiečiai.
Dalia Gedvilienė, yra baigusi
Lietuvos valstybinę konservato
riją ir dirbusi muzikinį darbą su
jaunimu, čia grojo ir dainavo
viena, o taip pat kartu su savo
atžalomis. Ji meninę dalį pradė
jo su savo kūriniu: „Tėvyne
mano, Tu esi", o po to jauniau
sias dalyvis, Karolis, padainavo
liaudies dainą „Vai ko nusi
žvengei?" Tada skambėjo Lai
mos Lapkauskaitės sukurtos 4
vaikiško pobūdžio daineles. O
programa buvo baigta jautria
Lietuvos jaunimo giesme —
„Geras Kristau". Visi aštuoni
kūriniai buvo palydėti gausiais
plojimais, kas rodė, kad publika
buvo sužavėta dainomis ir
muzika.
Minėjimą uždarė LB Cicero
apyl. valdybos pirmininkas Rai
mundas Rimkus, kuris išreiškė
nuoširdžią padėką, prie šios
gražios šventės prisidėjusiems:
kun. Viktorui Rimšeliui, Ma
riaus Prapuolenio vadovau
jamam chorui, Vytautui Kasniūnui, „Klaipėdos" jūrų šaulių
kuopai, muz. Daliai Gedvilienei
ir jos vaikams, Aldonai
Zailskaitei ir šeimininkėms už
pateiktas vaišes, tautiečiams už
aukas ir gausų atsilankymą.
Kuomet nuskambėjo paskuti
niai „Lietuva Brangi" dainos
akordai nelabai kilo kojos eiti į
namus, norėjosi, kad nepraįlgęs minėjimas dar tęstųsi il
gėliau.
E. Šulaitis
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